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Pierwsza miss powiatu
(POWIAT). 10 lipca w Hali
Sportowo-Widowiskowej odby³o
siê pierwsze zgrupowanie
kandydatek pretenduj¹cych do
korony Miss Ziemi £obeskiej
2009. Kandydatki mia³y okazjê
spotkaæ siê z wiza¿ystkami
reprezentuj¹cymi firmê AVON
oraz fryzjerkami z zak³adu
fryzjerskiego „Wiesia”.
Spotkanie poprowadzi³a
instruktor tañca pani Katarzyna
Radomska, która jest autorem
choreografii scenicznej podczas
wyborów.
Str. 16

Uwaga
reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie.
Na stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

So³tys i Rada So³ecka w Starogardzie
pozostaj¹
(STAROGARD £OB.) Wczoraj
nie dosz³o do odwo³ania so³tysa i
Rady So³eckiej w Starogardzie
£obeskim.
O buncie tutejszych mieszkañców przeciwko w³adzom so³eckim
informowaliœmy w poprzednim wydaniu. We wniosku, jaki trafi³ do
burmistrza, w sprawie odwo³ania
w³adz so³ectwa, mieszkañcy zarzucali so³tys Cecylii Degler i Radzie
So³eckiej, ¿e niewiele w so³ectwie

robi¹. Pod wnioskiem podpisa³o siê
oko³o dwustu mieszkañców.
Wczoraj, o godz. 17. odby³o siê w
starogardzkiej szkole zebranie wyborcze. Pomimo wyra¿anej krytyki,
so³tys i Rada nie ust¹pili. Wybory
nie odby³y siê, bo zabrak³o pewnej
liczby mieszkañców do wymaganej
w takich wyborach frekwencji. Statut so³ectwa mówi, ¿e aby odwo³aæ
swoje w³adze, w wyborach musi
wzi¹æ udzia³ 30 procent uprawnio-

nych do g³osowania. To oznacza, ¿e
na takim spotkaniu musia³oby byæ
ponad dwustu mieszkañców. W
praktyce jest to ma³o realne, tym
bardziej, ¿e – jak nam powiedzia³ jeden z mieszkañców – so³tys zwo³a³a
zebranie na poniedzia³ek, a najwiêcej
ludzi jest we wsi w weekend.
- Co to za demokracja, ¿e so³tysa
mo¿e wybraæ dwadzieœcia osób, a
odwo³aæ nie mo¿e dwieœcie? - zastanawia³ siê nasz rozmówca.
(r)
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Podsumowania w ³obeskim gimnazjum
Koniec roku szkolnego zbli¿a³ siê wielkimi krokami - oceny wystawione,
œwiadectwa przygotowane, ale wszystko to nie oznacza³o
koñca pracy gimnazjalistów i ich opiekunów.
Maj i czerwiec to miesi¹ce wytê¿onej pracy uczestników projektu „Nie
wolno godziæ siê na pe³zanie, gdy czujemy, ¿e mo¿emy wzbiæ siê wysoko”.
Realizuj¹c poszczególne zadania
uczniowie pracowali bardzo wytrwale.
Grupa pana Huberta Karpiñskiego
zajmowa³a siê badaniami gleby - okreœlali warstwy, typy, gêstoœæ i odczyny
gleby w okolicach szko³y, oceniali zawartoœæ ska³ (kamienistoœæ), nastêpnie
zespo³y dokonywa³y wnikliwej analizy przeprowadzonych badañ i porównywa³y uzyskane wyniki. W trakcie
prac bardzo czêsto zajmowali siê równie¿ sprz¹taniem terenów leœnych
wokó³ naszego miasta.
Zespó³ pod kierunkiem pani Marioli £owkiet bada³ czystoœæ wody w rzece
Redze. Wodê do badania pobierali z
centrum miasta, poni¿ej odp³ywów burzowych oraz przedsiêbiorstwa „Nowamyl”. Badaj¹c okreœlali zawartoœæ
tlenu, azotanów, fosforanów i amonów
w wodach Regi oraz dok³adnie analizowali zgromadzony materia³. W koñcowym etapie prac odbyli wycieczkê do
Miejskiej Oczyszczalni Œcieków, gdzie
pod opiek¹ pana Józefa Misiuna zapoznawali siê z procesem oczyszczania i
uzdatniania wody w £obzie.
Uczniowie ucz¹cy siê jêzyków obcych - grupa niemiecka pod opiek¹ pañ
Ma³gorzaty Wysockiej i Sylwii Micha³owskiej oraz grupa angielska pod kierunkiem pañ Agnieszki ¯uk i Marty
Siwiñskiej oraz pana Mariusza Jaremy
- przez ca³y okres pracy doskonalili
jêzyki w mowie i piœmie. Zwieñczeniem ich pracy by³ wyjazd do Ko³obrzegu, gdzie sprawdzali zdobyt¹ wiedzê i
umiejêtnoœci w praktyce. Ka¿dy zespó³ mia³ za zadanie przeprowadziæ
wywiady z obcokrajowcami napotkanymi na ulicach miasta. Uczestnicy
wyjazdu mieli równie¿ udokumentowaæ swoj¹ pracê materia³em zdjêciowym i filmowym. Grupa niemieckojêzyczna szuka³a równie¿ œladów niemieckich w Ko³obrzegu - okaza³o siê, ¿e
jest ich doœæ du¿o. Poza prac¹ by³y te¿
przyjemnoœci - wrócili do domu zmêczeni, zadowoleni i pe³ni wra¿eñ.
Grupa pod kierunkiem pañ Renaty
Janiszewskiej i Haliny Chojnackiej
przez czêœæ zajêæ przygotowywa³a siê
do roli przewodników turystycznych
po Ziemi £obeskiej. Ka¿dy zobowi¹zany by³ przygotowaæ trasê i opracowaæ

Kazimierz Ziêba

£OBEZ
Piêkne i czyste jest nasze miasto
Dobre imiê o Nim s³ynie
Krzewy, drzewa, promenada
Obok rzeka „Rega”
- wprost do morza p³ynie.
W któr¹ stronê zechcesz jechaæ
Wszêdzie lasy, czysta woda
Tutaj wzgórek, tam kotlina
I ta niezwyk³a przyroda.

harmonogram wycieczki po okolicznych miejscowoœciach. Uczniowie wybierali ciekawe zabytki oraz ciekawostki przyrodnicze. Zwieñczeniem tych
przygotowañ by³a wycieczka zorganizowana 16 czerwca, tras¹ £obez - Starogard £obeski - Be³czna - Poradz Przyborze - £ob¿any, w trakcie której
najlepszym przewodnikiem okaza³a siê
Angelika Kwaœniak z klasy II b.
Soliœci i zespó³ wokalny pod „batut¹”
pana Grzegorza Stefanowskiego wytrwale æwiczyli swoje g³osy, œpiewaj¹c wybrane przez siebie i „dyrygenta” utwory, by
póŸniej móc uœwietniaæ wszystkie uroczystoœci szkolne i lokalne.
Akwaryœci, pod opiek¹ pani Wandy
Dawlud, przez ca³y okres realizacji
zadania bacznie obserwowali zachowania ryb w za³o¿onych akwariach, przygotowali zbiorniki na wakacje, ustalili
równie¿ dy¿ury w czasie wakacji, w
celu zapewnienia jak najlepszej opieki
nad zbiornikami wodnymi i ich mieszkañcami.
Ekipa pod czujnym okiem pani Jolanty Czajki wytrwale przegl¹da³a strony czasopism lokalnych, wybieraj¹c z
nich najciekawsze artyku³y dotycz¹ce
naszego regionu, a nastêpnie po graficznym opracowaniu umieszcza³a je na
stronach kroniki „Zatrzymaæ w pamiêci”.
Zespó³ matematyków, którego
opiekunkami s¹ panie Krystyna Sak i
Agnieszka Kopryna, by lepiej zrozumieæ codzienny, wspó³czesny œwiat
liczb, uczestniczy³ w spotkaniu z pracownikami Urzêdu Skarbowego, podczas którego uczniowie mogli siê przekonaæ, jak wa¿na jest w ¿yciu codziennym znajomoœæ procentów. Poznawali
równie¿ strukturê organizacyjn¹ urzêdu, jego zasiêg terytorialny oraz sprawy, którymi siê zajmuje. Nastêpnie
przygotowywali prezentacje multimedialne pt. „Nasza szko³a w procentach”,
uczestniczyli równie¿ w konkursie o
tytu³ „Mistrza wykonywania dzia³añ
na liczbach”. By³a to dobra okazja do
nauki szlachetnej rywalizacji i zdrowej
konkurencji.
W maju i czerwcu kolejna grupa
dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, pod opiek¹ pana Miros³awa

£owkieta, uczestniczy³a w ró¿nych
formach zajêæ sportowo-rekreacyjnych. By³y to gry i zabawy terenowe,
æwiczenia na si³owni, zajêcia na basenie
oraz wycieczki piesza i rowerowa w
okolice £obza. Czêœæ zajêæ odby³a siê w
plenerze, z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych. Podczas
wycieczek pieszych i rowerowych
m³odzie¿ nie tylko rozwija³a tê¿yznê
fizyczn¹, ale tak¿e poznawa³a krajobrazy Ziemi £obeskiej.
Uczniowie klas specjalnych, pod
przewodnictwem pañ Anny Nowakowskiej, Agnieszki ¯uk i Teresy Micha³owskiej, wielokrotnie wyje¿d¿ali
na spektakle teatralne, uczestniczyli w
warsztatach, podczas których doskonalili umiejêtnoœci wyrazistego mówienia, poznawali zasady interpretacji tekstów literackich, poznawali podstawy
pantomimy i elementarne zadania aktorskie. Wszystkie dzia³ania mia³y
du¿e znaczenie, poniewa¿ przygotowywali siê do wystawienia przedstawienia o Sydonii. Premierowe przedstawienie odby³o siê w szkole 16 czerwca.
PóŸniej aktorzy wyruszyli w trasê po
lokalnych szko³ach i oœrodkach, gdzie
nagradzano ich gromkimi brawami.
Po ca³orocznej, ciê¿kiej pracy,
uczniowie wyruszyli na zas³u¿ony
odpoczynek - wakacje.
Poniewa¿ realizacja zadañ w projekcie wznowiona zostanie od wrzeœnia, musimy równie¿ poinformowaæ
uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w
gimnazjum w klasach pierwszych, ¿e
Wasza nauka zacznie siê od przyjemnoœci. W pocz¹tkach wrzeœnia bêdziecie
uczestnikami wyjazdów integracyjnych - a gdzie, to niespodzianka.
Wyjazdy pierwszoklasistów maj¹
na celu integracjê zespo³ów klasowych,
zapewnienie dobrej wspó³pracy
uczniów z wychowawc¹. W trakcie
bêd¹ zapoznawaæ siê z prawami, ale
równie¿ z obowi¹zkami uczniów, bêd¹
poznawaæ zasady prawid³owej komunikacji w kontaktach uczeñ – uczeñ i
uczeñ - nauczyciel.
Do zobaczenia we wrzeœniu, a teraz
wszystkim ¿yczymy mi³ego i przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Renata Janiszewska

Ludzie skromni i ¿yczliwi
Nie rozpieszcza im siê ¿ycie
brak zak³adów i miejsc pracy
dzieci wychowuj¹ nale¿ycie.
PrzyjedŸ, zobacz na w³asne oczy
Jaki £obez jest uroczy
Mo¿esz spotkaæ siê z dziewczyn¹
piêkn¹, m¹dr¹ – Tê jedyn¹.
My kochamy nasze miasto
I pobliskie piêkne wioski
P³yn¹ nadal wody „Regi”
A wraz z nimi – nasze troski.
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Wypadek na torach w Wêgorzynie
Œmieræ
w jeziorze Zginê³a pod ko³ami
poci¹gu
7 lipca dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w Drawsku
Pomorskim otrzyma³ zg³oszenie, ¿e
w jeziorze Studnica,
na poligonie drawskim, niedaleko pomostu, znajduje siê
cia³o kobiety.
Policja ustali³a, ¿e jest to poszukiwana od czterech dni 40.letnia
mieszkanka £obza. Przy jeziorze sta³
jej zaparkowany samochód
Po przeprowadzeniu czynnoœci
w niezbêdnym zakresie, prokurator
drawski podj¹³ decyzjê o umorzeniu
postêpowania w sprawie nag³ej
œmierci Jolanty D. Wszystkie dowody wskazuj¹, ¿e ³obzianka sama targnê³a siê na ¿ycie. Œwiadczyæ o tym
maj¹ oglêdziny cia³a na miejscu zdarzenia, zeznania œwiadków oraz pozostawiony list.
mm

(WÊGORZYNO) W minion¹
niedzielê, 12 lipca br., pod ko³ami
poci¹gu zginê³a mieszkanka Wêgorzyna.
Do tragicznego zdarzenia dosz³o
oko³o godz. 20.25 w Wêgorzynie, w
odleg³oœci
oko³o
100
metrów od przejazdu kolejowego, w
kierunku stacji. 57-letnia mieszkanka Wêgorzyna Marianna J. zosta³a
œmiertelnie potr¹cona przez poci¹g
relacji Szczecin - Szczecinek. Na
miejscu policjanci z udzia³em proku-

ratora przeprowadzili oglêdziny
miejsca zdarzenia, celem wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci zdarzenia. Jak wynika z relacji maszynisty,
kobieta na czworakach wdrapywa³a
siê na tory. Maszynista by³ przekonany, ¿e to przechodzi jakieœ zwierzê.
Gdy da³ sygna³ ostrzegawczy, kobieta mia³a siê zacz¹æ podnosiæ, ale jad¹cy sk³ad nie by³ w stanie wyhamowaæ i uderzy³ j¹. Zginê³a na miejscu.
Sekcja zw³ok wyka¿e, w jakim by³a
stanie wchodz¹c na tory.
(r)

Komisja na dyrektora
(DOBRA). 7 lipca burmistrz
Dobrej wyda³a zarz¹dzenie w
sprawie powo³ania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szko³y Podstawowej w Dobrej.
W jej sk³ad wchodz¹: przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty

Marlena Koœciñska, Iwona Rydzkowska, przedstawiciele organu
prowadz¹cego: Barbara Wilczek,
Mariola Skibiszewska, S³awomir
Brodniak; przedstawiciele Rady
Pedagogicznej: Józef Kirejczyk;
przedstawiciele Rady Rodziców:
Anna Doroszko, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego reprezentuje Bogumi³a Ga³ka.
op
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Miejsca dla deweloperów

Stare domy
do wyburzenia
(£OBEZ). Podczas sesji radni miejscy wyrazili zgodê na
zbycie nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta
£obez przy ul. Niepodleg³oœci 30-32, Niepodleg³oœci 5658, Sawickiej 34 pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne, a sprzeda¿ domu przy ul. Bema 13
odroczyli na dwa miesi¹ce.
- Gmina nie udŸwignie sama ciê¿aru budownictwa mieszkaniowego. To nie gmina powinna budowaæ,
tylko stwarzaæ warunki pod takie budownictwo. Przy ul. Niepodleg³oœci
56 w tej chwili s¹ cztery lokale, mieszkañcy zostan¹ wykwaterowani do
innych mieszkañ. To nie znaczy, ¿e
czêœæ z nich nie wróci do mieszkañ
po zakoñczeniu budowy tego budynku, ale te¿ nie wszyscy. Bêd¹ to
mieszkania z centralnym ogrzewaniem, wiêc koszty utrzymania bêd¹
wy¿sze. Inaczej ten koszt kszta³tuje
siê przy piecach, inaczej przy centralnym ogrzewaniu – powiedzia³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Radni, s³ysz¹c, ¿e do £obza trafia
wiele firm deweloperskich zainteresowanych pozyskaniem placów
pod budowê budynków wielorodzinnych, a omawiane obiekty s¹
stare i w z³ym stanie technicznym,
nie mieli ¿adnych przeciwwskazañ,
prócz jednego.
- Ponawiam apel, jeœli chodzi o
nieruchomoœæ przy ul. Bema 13. Jest
to jeden z najstarszych budynków
naszego miasta. Myœlê, ¿e warto by³oby pokusiæ siê jednak o uratowanie
tego budynku. Wiem, jaka jest opinia
pana burmistrza, proszê o wy³¹czenie
jej na okres dwóch miesiêcy. Postaram siê osobiœcie, jako historyk, znaleŸæ sposób uratowania tego budynku, jeœli mi siê nie uda, bêdê g³osowa³
w miesi¹cu paŸdzierniku, ¿eby ten
budynek rozebraæ – powiedzia³ radny Kazimierz Chojnacki.
Wiceburmistrz I. Kabat zgodzi³

siê do koñca wakacji nie podejmowaæ ¿adnych czynnoœci odnoœnie
tego obiektu. Jednak wbrew proœbie
radnego K. Chojnackiego, nieruchomoœæ nie zosta³a wy³¹czona z
zapisu uchwa³y, dotycz¹cej sprzeda¿y obiektów.
Radni uchwa³ê przyjêli wraz z
wnioskiem radnego K. Chojnackiego. Sam radny od g³osowania
wstrzyma³ siê, skoro obiekt nie zosta³ wy³¹czony z zapisu uchwa³y.
***
Reakcja radnego by³aby godna
pochwa³y, gdyby bardziej powalczy³ o ten budynek. Wstrzymanie siê
to trochê za ma³o, patrz¹c na to, ile
zabytków ostatnio zniknê³o z mapy
miasta. Zosta³y one sprzedane za
grosze i rozebrane, jak choæby pa³acyk secesyjny przy ul. H. Sawickiej,
czy rozbierana obecnie gorzelnia,
która w spisie zabytków powinna
by³a znaleŸæ siê ju¿ kilkadziesi¹t lat
temu. O tym, ¿e w tym mieœcie nikt
zabytkami nie przejmuje siê specjalnie, wiadomo nie od dziœ. Podobnie
jak to, ¿e radnemu bêdzie niezmiernie
trudno znaleŸæ jakikolwiek sposób
na to, aby dom przy ul. Bema 13 uratowaæ. W³adna w tej sprawie jest
gmina i to ona ma najwiêksze mo¿liwoœci, wszelkie stowarzyszenia i
zwi¹zki maj¹ bardzo ograniczone
pole manewru. Najprawdopodobniej wiêc ju¿ nied³ugo po najstarszym budynku w mieœcie pozostan¹
jedynie zdjêcia, a na jego miejscu
pojawi siê nowy obiekt z mieszkaniami do wykupienia.
mm

Nowy so³tys Zwierzynka
(ZWIERZYNEKgm.Wêgorzyno). Dla Stanis³awa Stêpnia lipcowa
sesja w Wêgorzynie by³a
pierwsz¹, w której uczestniczy³ jako so³tys.
Gdy kilka tygodni temu
z funkcji so³tysa Zwierzynka zrezygnowa³ Tomasz
Dynarski. Spo³ecznoœæ wsi Zwierzynek jednog³oœnie powierzy³a funk-

cjê so³tysa w rêce Stanis³awa Stêpnia. Dzieñ
po wyborach nowo
obrany so³tys pojawi³
siê na obradach sesji
Rady Miasta, podczas
której zosta³a podjêta
uchwa³a dotycz¹ca
okreœlenia inkasentów
podatków. Oznacza to,
¿e Stanis³aw Stêpieñ
jest ju¿ pe³noprawnym so³tysem. m
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Ociepl¹ za milion
(WÊGORZYNO). Radni miejscy przyjêli uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na finansowanie wydatków
inwestycyjnych na zadanie pn.
„Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie”.
Gmina postanowi³a na ten cel
zaci¹gn¹æ po¿yczkê d³ugoterminow¹ do kwoty miliona z³.
Gmina zamierza zaci¹gn¹æ po¿yczkê jeszcze w tym roku, a okres
sp³aty po¿yczki roz³o¿yæ na lata
2010-2013.
Sp³ata zobowi¹zania w postaci

zaci¹gniêtej po¿yczki nastêpowaæ
bêdzie ze Ÿróde³ przysz³ych dochodów w³asnych do kwoty – 494.916 z³.
Po wykonaniu zadania Gminie
zostanie zwrócone oko³o 50 proc.
kosztów kwalifikowanych, czyli
musi najpierw zap³aciæ za zadanie z
w³asnych œrodków. Planowany
zwrot kosztów wynosi 505.084 z³. Po
otrzymaniu zwrotu Gmina sp³aci t¹
kwot¹ zaci¹gniêt¹ po¿yczkê. Pozosta³¹ kwotê w wysokoœci 80 tys. z³
gmina zainwestuje ze œrodków w³asnych.
Przewidywany okres sp³aty po¿yczki wynosi 36miesiêcy.
mm

Dotacje dla firm
(POWIAT). 36 firm zg³osi³o 220
osób do udzia³u w szkoleniach w ramach oddzia³ania 8.1.1 program
Operacyjny Kapita³ Ludzki. Na ten
cel zosta³ z³o¿ony wniosek na kwotê oko³o 700 tys. z³.
Przypominamy, ¿e na pocz¹tku
maja w CIS-e odby³o siê spotkanie
najwiêkszych pracodawców w powiecie ³obeskim, dotycz¹ce mo¿liwoœci pozyskania wsparcia finansowego na szkolenia dla pracowników.
Wówczas spotkanie poprowadzi³
Jaros³aw Namaczyñski w imieniu
starszego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
Henryka Mieczarkowskiego i podstarszego cechu Jaros³awa ¯uka.
Propozycja Cechu Rzemios³
Ró¿nych polega³a na z³o¿eniu wniosku wszystkich zainteresowanych
przedsiêbiorców o œrodki unijne na
dofinansowanie szkoleñ dla pracowników.
Przedsiêbiorcy wraz z przedstawicielami Cechu Rzemios³ Ró¿nych
oraz z przedstawicielami Powiatowego Urzêdu Pracy odpowiedzieli
na konkurs og³oszony w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Szczecinie w
ramach poddzia³ania 8.1.1 program

Operacyjny Kapita³ Ludzki. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
osób pracuj¹cych do potrzeb regionalnej gospodarki. Pula do podzia³u
na województwo zachodniopomorskie wynosi ponad 21 milionów z³.
Maksymalnie projekt mo¿e trwaæ do
koñca 2011 roku. Aby jednak mo¿na
by³o skorzystaæ z tych pieniêdzy, minimalna wartoœæ wnioskowana musi
wynosiæ 250 tys. z³, co oznacza, ¿e
musi byæ przeszkolonych oko³o 100
osób. 17 czerwca trafi³ do Ministerstwa wniosek podstarszego Cechu,
w którym o dotacjê na szkolenia dla
swoich pracowników stara siê 36
firm dla 220 pracowników.
Tematem wspomagania kadr zainteresowane by³y tylko firmy w
miarê mocne.
Mimo tego, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski twierdzi, ¿e firm mog³oby
byæ wiêcej. Przyk³adowo z gminy
Radowo Ma³e do projektu zg³osi³y
siê tylko dwie firmy. Z drugiej strony
jest to dopiero pierwszy tego typu
krok, jakie uczyni³y wspólnie firmy
wraz z Cechem Rzemios³ Ró¿nych i
PUP, który w tym projekcie jest partnerem.
mm

Przedszkolaki w szkole
(STAROGARD). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
przebudowie czêœci
parteru budynku Szko³y
Podstawowej
w Starogardzie na punkt
przedszkolny o powierzchni
62,53 m.kw. Zakoñczenie
prac gmina zaplanowa³a
na koniec wakacji.
Punkt przedszkolny mia³by siê
mieœciæ w kilku pomieszczeniach
szkolnych, w zwi¹zku z tym nale¿y

rozebraæ œciany, wykonaæ œcianki
dzia³owe w lekkiej zabudowie,
podrêczny aneks kuchenny wyposa¿ony w zlew z ociekaczem
oraz szafki. Równoczeœnie zostanie zmienione wyposa¿enie istniej¹cego pomieszczenia sanitarnego tzn. zostanie dodana umywalka, natrysk a urz¹dzenia dostosowane do mo¿liwoœci korzystania przez ma³e dzieci itp. Równoczeœnie zostan¹ wykonane
schody zewnêtrzne przy wejœciu
do punktu przedszkolnego oraz
wykonane zadaszenie nad wejœciem zewnêtrznym do punktu
przedszkolnego.
op
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Ile miesiêcy mo¿e trwaæ wymiana rury?

Urzêdniczy „poœpiech”

(LESIÊCIN). O tym jak
d³ugo mo¿e trwaæ
wymiana kilkunastu
metrów rury, przekona³
siê pan Bia³ek z
Lesiêcina. 1 maja pêk³a
rura doprowadzaj¹ca
wodê. Do dzisiaj w
kuchni ma wykut¹
dziurê, a pod murem
kolejn¹.
Zgodnie z protoko³em kontroli,
pod którym podpisani s¹: Pawe³ Bot,
Agnieszka D¹browska oraz sam zainteresowany Zbigniew Bia³ek, awaria
przy³¹cza wodoci¹gowego przy œcianie budynku mia³a miejsce 1 maja. Na
miejsce awarii przyjecha³ pracownik
PUWiS pan F. Makarec. Uszkodzony
fragment rury wymieniono. Zgodnie
z umow¹, miejscem rozgraniczenia
odpowiedzialnoœci jest zawór g³ówny za wodomierzem. Wodomierz znajduje siê na strychu budynku. W poniedzia³ek 4 maja pan Bia³ek zg³osi³ do
PUWiS-u koniecznoœæ wymiany

przy³¹cza a¿ do licznika, z uwagi na
bardzo z³y stan techniczny. Zg³oszenie przyjêto i na tym sprawa utknê³a.
13 maja pan Bia³ek ponownie zg³osi³
koniecznoœæ wymiany przy³¹cza.
Zosta³ poinformowany, ¿e decyzje
bêdzie otrzymywa³ pisemnie, a umowa zostanie wypowiedziana. Pan Bia³ek by³ gotów sam wykonaæ prace niezbêdne do doprowadzenia przy³¹cza
od granicy dzia³ki do budynku. Ze
strony PUWiS-u nie by³a przeprowadzona wizja w terenie, nie przekazano
wiêc, w jaki sposób nale¿y przebudowaæ sieæ, by by³a zgodna z aktualnymi przepisami prawa.
Dodatkowym problemem sta³ siê
fakt, ¿e z jednego przy³¹cza s¹ zasilane 2 budynki mieszkalne. Z tego
te¿ wzglêdu pan Bia³ek poprosi³ o
rozdzielenie sieci.
29 maja przedstawiciele PUWiS-u
byli na kontroli na posesji mieszkañca Lesiêcina. Zadeklarowano wówczas, ¿e PUWiS, po konsultacjach z
Urzêdem przeprowadzi inwestycjê. 8
czerwca inspektor wêgorzyñskiego
urzêdu P. Bot wykona³ telefon do
pana Tomków z PUWiS, który zade-

klarowa³ spotkanie w tej sprawie w
dniach 9-10 czerwca. Wówczas mia³
byæ omówiony zakres inwestycji i
ewentualny podzia³ kosztów.
Teoretycznie rury maj¹ spory
przekrój, ale obecnie œrednica jest
nie wiêksza ni¿ gruboœæ palca. Rury
s¹ stare i zabite kamieniem.
- Ca³y dzieñ robi³em z przedstawicielem wodoci¹gów. Wstawi³ kawa³ek plastikowej rury i chcia³ zasypywaæ. Nie zgodzi³em siê na to. Skoro
odcinek do wodomierza g³ównego
nale¿y do wodoci¹gów, to chcia³em,
aby wymienili rury od hydrantu do
wodomierza. Nie zgodzili siê. 20 maja
by³o spotkanie mieszkañców z przedstawicielami wodoci¹gów i Urzêdu
Miejskiego. W protokole ze spotkania zapisano w p.2: „Awaria przy³¹cza
wodoci¹gowego w miejscowoœci
Lesiêcin 2 u pana Bia³ek Zbigniew,
wodomierz zostanie zamontowany w
studzience wodomierzowej (obecnie
na strychu), która zostanie wybudowana na granicy nieruchomoœci”.
Chcê, aby zrobili tak, jak jest zapisane. Teraz pojawi³ siê problem, bo do
s¹siada idzie woda przez mój ogró-

dek. Chcê, aby studzienkê za³o¿yli na
granicy dzia³ki, oni jednak przyjechali pod koniec czerwca i powiedzieli mi,
¿e wykonaj¹ j¹, ale... na œrodku ogrodu, na rurze, która idzie do s¹siada.
Nie chcê siê na to zgodziæ, poniewa¿
te rury s¹ zabite. Co chwilê bêd¹ pêkaæ, a wodoci¹gi bêd¹ przyje¿d¿aæ,
remontowaæ i kopaæ mi ogród. Teraz
nie chc¹ zrobiæ, bo musz¹ ci¹gn¹æ
wodê do s¹siada. Sam nie mogê zrobiæ przy³¹cza, bo zgodnie z prawem
nale¿y ono do Wodoci¹gów. W
kuchni od 1 maja mam dziurê i nic nie
mogê zrobiæ, bo wodomierz mam na
strychu, jak ruszê, to zadzia³am niezgodnie z prawem, ¿e ruszy³em nie
swoj¹ w³asnoœæ. Jak byli z PUWiS-u,
to siê zgodzili, ¿e wymuruj¹ mi studzienkê na w³asny koszt. Umówiliœmy siê, ¿e aby nie musieli kopaæ po
bruku i pod nim uk³adaæ przy³¹cza do
s¹siada, puszcz¹ je przez mój teren.
Za to mieli mi wybudowaæ studzienkê
i doprowadziæ wodê – powiedzia³
mieszkaniec Lesiêcina.
Od czasu awarii minê³o 2,5 miesi¹ca. Póki co nic nie zapowiada
szybkiej wymiany 20.metrowego
odcinka. Dlaczego pan Bia³ek upiera
siê nad wymian¹ rury? Okazuje siê,
¿e gdy jest awaria u jednego mieszkañca, ca³a wieœ nie ma wody. Stan
rur znajduj¹cych siê w ziemi jednoznacznie wskazuje, ¿e awarie mog¹
pojawiaæ siê dosyæ czêsto. Najrozs¹dniej by³oby wiêc szybko wymieniæ niewielki odcinek i mieæ spokój
na kolejnych kilkadziesi¹t lat. Tak
jednak uwa¿aj¹ ludzie, którzy znaj¹
wartoœæ pieni¹dza i w³o¿onej pracy,
oraz wiedz¹, co to znaczy nie móc
korzystaæ z kuchni przez kilka miesiêcy. A czy urzêdnicy maj¹ o tym
pojêcie? Fakty mówi¹ same za siebie.
Ale to Polska w³aœnie.
mm
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Nadleœnictwo zmienia orientacje...?
Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w £obzie, niedoceniane w
swoim œrodowisku, znalaz³o uznanie
w organizacjach pozarz¹dowych
szczebla krajowego, a nawet miêdzynarodowego.
W styczniu 2009 r. zwróci³a siê do
nas SGS – najwiêksza w œwiecie organizacja prowadz¹ca inspekcje i
kontrole gospodarki Lasów Pañstwowych wg standardów zawartych w PROGRAMIE QUALIFOR.
Jej opinie maj¹ wp³yw na proces
certyfikacji gospodarki leœnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych. W lutym organizacja ta przeprowadzi³a audyt w Nadleœnictwie
£obez.
Nasza organizacja, jako czynnik
spo³eczny, udzieli³a konsultacji dotycz¹cych informacji do ankiety:
CERTYFIKACJA GOSPODARKI
LEŒNEJ – Raport Stron Trzecich.
We wnioskach koñcowych, zespó³ audytuj¹cy stwierdzi³, ¿e:
– Nadleœnictwo £obez przed
przyst¹pieniem do prac w lesie-parku, tak chêtnie uczêszczanym przez
miejscow¹ ludnoœæ, nie wykona³o
¿adnej oceny oddzia³ywania spo³ecznego,
– nie próbowa³o przewidzieæ reakcji spo³ecznych.
Brak wykonania ocen oddzia³ywania spo³ecznego uznano za wielkie uchybienie i w zwi¹zku z tym
sformu³owano PDK 03, czyli zosta³o
wniesione Polecenie Dzia³añ Koryguj¹cych, które dotyczy analiz
wp³ywów spo³ecznych prowadzonej gospodarki leœnej.
Zgodnie z procedurami certyfikacji FSC (Forest STWEARDSHIP
COUNCIL – miêdzynarodowa organizacja z siedzib¹ w Meksyku), dzia³ania koryguj¹ce wymagaj¹ stosownej reakcji ze strony gospodarzy
Nadleœnictwa £obez i bêd¹ przedmiotem wnikliwej analizy podczas

najbli¿szego audytu okresowego.
Trzeba by³o kontroli organizacji
miêdzynarodowej, aby ludzie kieruj¹cy gospodark¹ Nadleœnictwa w
£obzie oficjalnie zapowiedzieli na
³amach „tygodnika ³obeskiego” (art.
„W³ochatka uratuje œwierk?” z dn.
30.06.2009r.) zmianê podejœcia do
prowadzenia gospodarki leœnej.
Cytujemy fragmenty artyku³u:
„(...) Zaczyna obowi¹zywaæ
ekologiczne i przyrodnicze podejœcie do gospodarki leœnej...”
Od teraz? To znaczy, ¿e dotychczas prowadzono gospodarkê antyekologiczn¹: antyprzyrodnicz¹?
„(...) Spo³eczeñstwo bêdzie odgrywaæ wielk¹ role w ustalaniu
planów zagospodarowania terenów (…), pomaganiu w zarz¹dzaniu nam tym dobrem narodowym
jakim s¹ lasy...”
Czy¿by dotychczas lasy by³y
dobrem poszczególnych nadleœnictw, a po kontroli s¹ ju¿ ogólnym
dobrem narodowym?
Szkoda, ¿e zarz¹dzaj¹cy lasami
³obeskimi do tego wniosku doszli
dopiero teraz.
Cz³onkowie naszego Ko³a o tym,
¿e lasy s¹ dobrem narodowym byli
przeœwiadczeni od zawsze i podejmowali nierówn¹ walkê z Nadleœniczym, z Dyrektorem Regionalnym i
Dyrektorem Generalnym o zachowanie tego dobra dla spo³eczeñstwa.
„(...) Proces zmian prowadzenia gospodarki leœnej i zagadnieñ
ochrony œrodowiska rozpocz¹³ siê
w 1991, gdy ustalono ustawê o lasach. Przewartoœciowa³a ona dzia³alnoœæ z typowo produkcyjnej na
gospodarkê (…) ze szczególnym
uwzglêdnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasów...”
Czy ustawa z 1991 r. i z 2004 r.
by³a stosowana przez leœników
³obeskich?

W wyniku antyekologicznej
dzia³alnoœci obecnego Nadleœniczego dokonano olbrzymiej wycinki
lasu - parku. W czêœci nale¿¹cej do
Lasów Pañstwowych, która w „Planie zagospodarowania przestrzennego” by³a zakwalifikowana jako
rezerwat, a od 1989 r. jako obszar
glebo- i wodochronny.
Ponownie, w pocz¹tkach lat
2000, barbarzyñsk¹ wycink¹ drzew,
zniszczono tereny lasu - parku, granicz¹ce z obszarem gminnym.
Jak na ironiê, pada³y dorodne
dêby i buki – œwiadcz¹ce o potêdze
by³ego lasu – tu¿ przy œcie¿ce dydaktyczno-ekologicznej, obok tablic informacyjnych z has³ami o
ochronie przyrody. Przez prowadzenie drapie¿nej gospodarki leœnej
pod topór posz³a wiêkszoœæ obszarów ochronnych wokó³ £obza, a
ustawa z 1991 r. i 2004 r. wci¹¿ obowi¹zywa³a.
W cytowanym przez nas artykule znajdujemy informacjê:
„(...) Unia Europejska k³adzie nacisk na ochronê ptaków, a tak¿e sie-

dlisk czyli zbiorowisk roœlinnych”.
Dziêki UE zosta³a rozbudzona
œwiadomoœæ ekologiczna pracowników kadry kierowniczej Nadleœnictwa. Przypominamy, ¿e wystêpowaliœmy o ochronê i zachowanie siedliska kwaœnej buczyny w parku - lesie,
ale nasze g³osy nie by³y brane pod
uwagê.
Dopiero, gdy Wielka Siostra w
postaci UE po³o¿y³a „nacisk” - to od
razu postanowiono utworzyæ jakiœ
rezerwat. A mo¿e by tak powróciæ do
ochrony kwaœnej buczyny?
Ekologom nie uda³o siê uratowaæ
wiêkszoœci dêbów, buków i kwaœnej
buczyny, to mamy cich¹ nadziejê, ¿e
sowa w³ochatka ocali œwierki zaznaczone do wyciêcia w parku - lesie.
Reasumuj¹c; cieszy nas to, ¿e
kontrola SGS i nacisk UE wymusi³y
na leœnikach ³obeskich przeorientowanie siê i prowadzenie gospodarki
proekologicznej. Oby tylko to nie
skoñczy³o siê deklaracjami na
³amach prasy.
Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w £obzie
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Walka z bezrobociem, czyli wiêcej dla bogatszych

Woda czysta

W kraju roœnie, u nas maleje

(POWIAT). Jak poinformowa³
Urz¹d Miejski w £obzie 26 czerwca
zosta³y przeprowadzone badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne jezior, zlokalizowanych na terenie gminy
£obez. Burmistrz £obza zapewnia, ¿e
jakoœæ wody w jeziorach: Miejskie,
Karwowo, Klêpnicko, Zajezierze,
Moszenica oraz Karwowo odpowiada
wymaganym wskaŸnikom i parametrom mikrobiologicznym. Pod wzglêdem wymagañ fizyko-chemicznych jeziora odpowiadaj¹ wymaganiom sanitarnym, jedynie w jeziorach Moszenica
i Zajezierze odnotowano zbyt ma³¹
przezroczystoœæ.
Zainteresowani poborem wody ze
Ÿróde³ka w Boninie mog¹ byæ spokojni,
bowiem, jak informuje burmistrz, pod
wzglêdem fizyko-chemicznym woda
odpowiada wymaganiom sanitarnym,
natomiast w zakresie bakteriologicznym odnotowano zbyt ogóln¹ liczbê organizmów, jednak po przegotowaniu
woda nadaje siê do picia.
op

(POWIAT). Gdy w kraju i w województwie bezrobocie wzrasta, w powiecie
³obeskim maleje. Jedn¹ z przyczyn jest
wzrastaj¹ce wci¹¿ zainteresowanie
mieszkañców powiatu œrodkami na
otwarcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Równoczeœnie Wojewódzki
Urz¹d Pracy przyznaje dla naszego
powiatu coraz mniej pieniêdzy.
Bezrobocie w powicie
³obeskim w maju 2008 wynosi³o 2.782 osób, a w maju bie¿¹cego roku – 2.719. W województwie rok temu w maju
by³o 86.192 osoby, w tym 89.884 bezrobotnych. W kraju w roku ubieg³ym by³o
1.525,6 tys. bezrobotnych, w
tym roku 1.683,4 tys. osób
pozostaj¹cych bez pracy.
Dane wskazuj¹ na fakt, i¿ zarówno w kraju, jak i w województwie liczba bezrobotnych przybywa, a w powiecie
³obeskim – ubywa.
W powiecie ³obeskim coraz wiêcej osób siêga po dotacje z Powiatowego Urzêdu Pracy w celu za³o¿enia
w³asnej firmy. I tak w roku 2007 PUP
przyzna³ 100 dotacji na kwotê
1.286.702,58 z³ na otwarcie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej, w roku
2008 – 146 dotacji na kwotê –
2.097.926,36 z³, a w tym roku do 2 lipca wyp³acono 92 dotacje na kwotê
1.653.430 z³.
Iloœæ dotacji wynosi prawie tyle
samo, co w roku 2007, ale na znacznie wy¿sz¹ kwotê. Coraz wiêcej osób
decyduje siê na zatrudnienie na w³asny rachunek przy wsparciu pañstwa. Jak zauwa¿y³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski w tym roku, z powodu
kryzysu PUP w £obzie otrzyma³

znacznie mniejsze œrodki finansowe,
ni¿ w roku ubieg³ym, co nie oznacza
jednak, ¿e PUP nie bêdzie stara³ siê o
pozyskanie kolejnych pieniêdzy na
wsparcie bezrobotnych, chc¹cych
za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
– Takiego oblê¿enia, jak mamy
dzisiaj, dawna nie by³o. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, jednak
sytuacja z pieni¹¿kami jest na razie
mniej ciekawa, mimo ¿e jeœli chodzi o
iloœæ wyp³acanych dotacji, jesteœmy
w czo³ówce. Jeœli zaœ chodzi o wielkoœæ powiatu i urzêdu, to znajdujemy siê na trzecim, czy czwartym miejscu od koñca. To œwiadczy o tym, jak
nam siê mimo wszystko dobrze wiedzie. Kryzys dotyka niektóre firmy
dotkliwie, mówi¹c o ca³ej Polsce, ale
s¹ bran¿e, które w ogóle nie odczuwaj¹ kryzysu. Du¿e zainteresowanie
w³asn¹ dzia³alnoœci¹ bardzo nas cieszy, ale i przera¿a, bo z pieniêdzmi
jest problem. W roku ubieg³ym uda³o nam siê pozyskaæ 12 milionów z³,
a w tym roku mamy oko³o 7,8 miliona
z³ – powiedzia³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy.
W miniony czwartek dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy zawita³
do Ministerstwa Pracy i z³o¿y³ tam
cztery wnioski na kwotê oko³o 4 milionów z³. Gdyby ³obeski PUP otrzyma³ pieni¹dze z programów, mia³by
zabezpieczone œrodki m.in. na: dotacjê dla nowo powstaj¹cych firm,
„Piêkn¹ Wieœ”, „Dary natury” i inne
zadania prowadzone przez PUP.
Jak wyjaœni³ J. Namaczyñski pro-

blem z brakiem pieniêdzy w Powiatowym Urzêdzie Pracy i koniecznoœæ
pozyskiwania nowych œrodków pojawi³ siê ju¿ w roku ubieg³ym. Dla
porównania wysokoœæ œrodków obligatoryjnych przyznawanych na
pocz¹tku roku 2007 wynosi³a 4.900.
tys. z³, gdy w roku 2008 ju¿ 2.900 tys.
z³. W bie¿¹cym roku pierwsza wersja
wysokoœci œrodków opiewa³a na
kwotê oko³o 5 milionów z³, gdy ostatecznie przyznano oko³o 3 milionów
z³. Sk¹d takie ró¿nice, skoro liczba
bezrobotnych, mimo spadku, nie
zmieni³a siê a¿ tak radykalnie?
Z wyjaœnieñ dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy wynika, ¿e zmieni³ siê sposób naliczania przyznawania œrodków finansowych dla powiatowych urzêdów pracy. Obecnie
dla Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Szczecinie nie jest wa¿na stopa bezrobocia w danym powiecie, a... liczba mieszkañców. Dziêki takiemu systemowi naliczania 10 najbogatszych
powiatów otrzyma³o najwiêcej pieniêdzy, bez zwracania uwagi na to, ¿e
w mniejszych powiatach bezrobocie
jest wy¿sze. Tak¹ sytuacjê wywalczyli sobie silniejsi pod wzglêdem
zasobnoœci, liczby mieszkañców i
polityków reprezentuj¹cych dane
powiaty.
Dodatkowo rok temu nie by³o
kryzysu gospodarczego, dzisiaj
jest wiêksze zapotrzebowanie
urzêdów pracy nawet z tych bogatszych powiatów, ni¿ w roku poprzednim.
mm

Prokurator
w CIS
(£OBEZ). Niedawno w siedzibie
CIS-u odby³o siê spotkanie przedstawicieli PUP, CIS i PCPR-u z przedstawicielami prokuratury, policji i s¹du.
Rozmowy dotyczy³y wspó³pracy.
Okazuje siê bowiem, ¿e ludzie, którymi
zajmuj¹ siê PUP, CIS i PCPR, bardzo
czêsto s¹ klientami prokuratury, policji
i s¹du. Pojawi³y siê wiêc wspólne platformy problemowe.
- Spotkanie by³o robocze. CIS bêdzie informowa³ te trzy instytucje o
tym, kto jest naszym uczestnikiem.
Wydarzy³a siê bowiem sytuacja, w której jeden z uczestników CIS-u by³ w
pracy. Nagle przyjecha³a policja i go
zabra³a. Zosta³ zatrzymany w celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci, gdy¿
nie odrobi³ danej iloœci dni w ramach
kary. To by³a osoba zagubiona w ¿yciu,
bardzo nieporadna, mieszkaj¹ca poza
rodzin¹, w ziemiance. By³a to osoba
bezdomna. Trafi³a do nas, doprowadziliœmy tego pana do porz¹dku. Ponoæ
zawiadomienia przychodzi³y pod adres kogoœ z cz³onków rodziny, z którym
nie mia³ kontaktu. Prawdopodobnie
nawet nie wiedzia³ o nich. Gdybyœmy
wiedzieli o takiej sytuacji, to sami doprowadziliœmy do tego, aby odby³ karê
i odrobi³ zas¹dzone godziny. Jaka by³aby z tego korzyœæ? My mielibyœmy
uczestnika, nie trzeba by³oby p³aciæ za
niego podatków na utrzymanie – powiedzia³ dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski.
mm
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Ciep³ownicy wyjaœniaj¹
(£OBEZ). Niedawno w
Urzêdzie Miejskim w £obzie
mia³o miejsce spotkanie
ciep³owników z mediami,
a tu¿ po nim z odbiorcami
ciep³a. Spotkanie zosta³o
zorganizowane, aby w
sposób jasny i klarowny
wyjaœniæ przyczyny
podwy¿ek ciep³a, sposobów
jego oszczêdzania oraz
planów odnoœnie £EC-u.
Jak wspomniano - kryzys
pozytywnie wp³ynie
na odbiorców, bowiem
spowodowa³ on drastyczne
wzrosty cen za wêgiel.
Jak wyjaœni³ prezes £EC Ryszard
Sola, najwiêkszymi odbiorcami ciep³a, bo a¿ 76 proc., s¹ mieszkañcy
obiektów wielorodzinnych: spó³dzielnia mieszkaniowa, wspólnoty
mieszkaniowe. Drugim w kolejnoœci
odbiorc¹ jest oœwiata - 13,4 proc.,
us³ugi – (banki) pobieraj¹ 7,81 proc.
ciep³a, urzêdy i administracja – 3,12
proc., natomiast najmniej s³u¿ba
zdrowia, bo zaledwie 0,03 proc.
- Najwiêkszy nacisk k³adziemy na
modernizacjê naszej ciep³owni, bo
tam mamy najwiêksze mo¿liwoœci zaoszczêdzenia kosztów. Najwiêksze
koszty, bo a¿ 53 proc., to wêgiel,
podatki, woda, op³aty za koncesjê
itp., to kolejne 20 proc., wynagrodzenie pracowników – 17 proc.,
energia elektryczna – 6 proc, gaz – 4
proc. kosztów ceny ciep³a. Struktura tych kosztów ma bezpoœredni
wp³yw na cenê koñcow¹ ciep³a.
Znacz¹cy wp³yw na ekonomikê pracy systemu ma stan techniczny infrastruktury ciep³owniczej i Ÿród³a
wytwarzania, który jest w³aœnie
zmieniany, aby zatrzymaæ koszty, by
ceny np. wêgla nie powodowa³y tak
radykalnych zmian cen ciep³a – powiedzia³ R. Sola.
Obecnie, jak wyjaœnili ciep³ownicy, kot³y s¹ w bardzo z³ym stanie.
Od kilku lat wykonywane by³y tu jeStary kocio³

dynie podstawowe remonty, nie inwestuj¹c za bardzo w ciep³owniê, bo
ta mia³a istnieæ jeszcze tylko rok. I
tak przez kolejne lata.
– Robimy to te¿ po to, aby zadbaæ
o konkurencyjnoœæ naszego produktu, poprawy parametrów technicznych i ekonomicznych. Wiadom¹
spraw¹ jest te¿, ¿e UE narzuca coraz
wy¿sze standardy, jeœli chodzi o emisjê spalin. O 25 proc. zmniejszyliœmy
dwutlenek siarki i tlenki azotu, dwutlenek wêgla i tlenek wêgla, natomiast
py³y zmniejszamy a¿ o 88 proc. Dostaliœmy œrodki bezzwrotne w
wysokoœci 1.422 tys. z³ z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska,
jest to 30 proc. kosztu inwestycji. W
nowym sezonie grzewczym wszystkie instalacje technologiczne, bêd¹
nowe. Modernizacja przyczyni siê do
tego, ¿e ciep³ownia bêdzie zu¿ywa³a
20 proc. mniej wêgla ni¿ dotychczas,
co oznacza, ¿e przy takiej samej zimie,
jaka minê³a kot³ownia nie zu¿yje 5 tys.
ton wêgla, a 3,5 tys. ton wêgla. To
bezpoœrednio przek³ada siê na cenê
doda³ prezes.
Spó³dzielcy p³ac¹ mniej,
ni¿ mieszkañcy wspólnot
Znacznie ró¿nice w op³atach ciep³a ponosz¹ mieszkañcy Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” w porównaniu do mieszkañców wspólnot mieszkaniowych. Ró¿nice te
wynikaj¹ przede wszystkim z termomodernizacji, jak¹ wykona³a SM Jutrzenka. Œrednia ró¿nica wynosi a¿
53 proc., co w przeliczeniach na z³otówki daje 1,8 z³/m.kw. brutto ró¿nicy w op³atach za ciep³o.
Jak obliczyli ciep³ownicy, sama
termomodernizacja mo¿e przynieœæ
wymierne korzyœci dla wspólnot
mieszkaniowych. I tak dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okopowej
10-16 oszczêdnoœæ roczna mo¿e
wynieœæ 52.207 z³, dla WM Murarska
5-7 – 43.892 z³, dla WM przy ul. Koœcielnej 5-7-9 – 32.530 z³, dla WM
przy ul. Okopowej 30.067 z³, dla WM
przy ul. G³owackiego 5-7 2.291 z³, dla
ZNMR-G³owackiego 1-3 23.868 z³,
da WM przy ul. Browarnej 19-20 –
21.949 z³, dla WM przy ul. Obroñców
Nowy kocio³

Stalingradu 23 – 17.135 z³, dla WM
przy ul. Koœciuszki 30 – 13.967 z³, dla
WM przy ul. Obr. Stalingradu 1 –
13.582 z³ i dla WM przy ul. Niepodleg³oœci 24 – 4.344 z³.
W zwi¹zku z faktem, i¿ odbiorcy
ciep³a doœæ jasno zasugerowali ciep³ownikom, ¿e przejd¹ z systemu
ogrzewania na kot³y gazowe, ciep³ownicy przekonuj¹, na bazie wyliczeñ, ¿e bardziej op³aca siê odbiorcom wykonaæ termomodernizacjê
ni¿ zmieniæ system. Wyliczyli równie¿, ¿e przejœcie na system zaopatrzenia w ciep³o wykorzystuj¹cy indywidualne kot³y gazowe dla pojedynczego lokalu wynosi szacunkowo oko³o 6,8 tys. z³ do 12 tys. z³ (wykonanie projektów, zakup i monta¿
kot³a gazowego, wykonanie komina,
przeróbka instalacji wewnêtrznej
c.o. i c.w.u., wykonanie instalacji
gazowej). W zamian za to ciep³ownicy proponuj¹ wykonanie projektu
regulacji wewnêtrznych instalacji
c.o. oraz zakup i monta¿ przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i podpionowych, których
koszt dla jednego lokalu wynosi szacunkowo od 600 do 800 z³.
Wyliczyli równie¿, ¿e koszt inwestycji zmiany systemu zaopatrzenia
w ciep³o dla budynku 40.lokalowego wyniesie oko³o 300 tys. z³. Jak zauwa¿aj¹, kwotê o takiej wysokoœci
mo¿na przeznaczyæ na docieplenie
budynku, po którym bêd¹ mieli dodatkowe oszczêdnoœci z tytu³u

mniejszych op³at za ciep³o.
Jak zauwa¿yli, ciep³o jest ju¿ za
drogie, by nim szastaæ, tym bardziej,
¿e jest to podstawowy wskaŸnik
utrzymania budynków i mieszkañ.
Chêtni, którzy chcieliby wykonaæ audyt energetyczny i z³o¿yæ
wniosek o preferencyjny kredyt termomoedernizacyjny mog¹ zg³osiæ
siê o pomoc do Urzêdu Miasta i
Gminy w £obzie, gdzie urzêdnicy
maj¹cy doœwiadczenie w pisaniu
wniosków o korzystanie z funduszy
unijnych wspomog¹ swoj¹ wiedz¹.
Dlaczego tak drogo
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ wzrostu
cen by³a podwy¿ka wêgla, energii
elektrycznej ok. 23 proc. i gaz oko³o 20
proc. Obecnie na rynku zarówno polskim, jak i œwiatowym ceny wêgla
ustabilizowa³y siê, nawet wykazuj¹
tendencjê lekko spadkow¹.
- Kryzys jest naszym sprzymierzeñcem. W zesz³ym roku by³a sytuacja nigdy wczeœniej niespotykana.
G³ównie rozwój Indii i Chin spowodowa³, ¿e te dwa kraje „wyssa³y”
wêgiel z ca³ego rynku œwiatowego.
One maj¹ gospodarkê opart¹ na
wêglu, bardzo ma³o ekologiczn¹ i
bardzo ma³o sprawn¹. ¯eby siê
szybko rozwijaæ, potrzebuj¹ kosmiczne iloœci paliwa. Sytuacja by³a
taka, ¿e nasze kopalnie mia³y niedobór wêgla. Kopalnie w ogóle nie
chcia³y negocjowaæ cen. Dowodem
na to jest to, ¿e nasza firma bêd¹ca
kilkunastokrotnie wiêksz¹ firm¹ ni¿
£EC, osi¹ga³a te same ceny. Po prostu nie negocjowali, bo mieli taki
zbyt. W tej chwili sytuacja jest odwrotna. Spadek produkcji, spadek
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, to powoduje mniejsze zakupy du¿ych producentów energii
elektrycznej grup, które siê potworzy³y, powoduje, ¿e cena siê ustabilizowa³a, ma nawet lekk¹ tendencjê
spadkow¹. Odk³adaj¹ siê ju¿ ha³dy
niesprzedanego wêgla w kopalniach, wiêc czytaj¹c prasê bran¿ow¹, prognozy s¹ takie, ¿e w najbli¿szym okresie oko³o roku nie przewi-
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duje siê, ¿e ceny wêgla bêd¹ stabilne, wiêc podwy¿ek z racji podwy¿ek
ceny opa³u nie bêdzie – powiedzia³
Mariusz Majkuts wiceprezes SEC.
Modernizacja nie z kieszeni
odbiorców
Ciep³ownicy zapewnili równie¿,
¿e wielomilionowa inwestycja prowadzona w ciep³owni nie bêdzie mia³a
swojego odzwierciedlenia w cenach.
Pieni¹dze z odpisu amortyzacyjnego
przestaj¹ byæ wirtualne, w momencie,
gdy zaczynaj¹ byæ wydawane na
odtworzenie maj¹tku. Ciep³ownia z
odpisu amortyzacyjnego 100 proc.
bêdzie inwestowane w przysz³e modernizacje. Nie bêdzie wiêc nowych
kredytów, obci¹¿eñ spó³ki itd.
Równoczeœnie zapewniaj¹, ¿e jeœli pojawi¹ siê programy unijne, to
z nich skorzystaj¹.
Dlatego z samego tytu³u modernizacji ceny nie bêd¹ podwy¿szane.
Uzyskana dotacja w wysokoœci 30
proc. równie¿ wp³ynie na stabilnoœæ
cen. Ciep³ownicy staraj¹ siê równie¿
o dofinansowaniej inwestycji preferencyjn¹ po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Kredytów jednak na modernizacjê
ciep³ownia nie planuje.
Co ciep³ownia planuje
Inwestycje w ciep³owni bêd¹ zakoñczone przed sezonem grzewczym, ale w póŸniejszym terminie
planowana jest wymiana sieci, id¹cych pomiêdzy wêz³ami, przyk³adowo na ul. Budowlanej, ul. Szkolnej,
ul. Okopowej, które s¹ budowane
jeszcze w starej technologii. W najgorszym stanie jest sieæ w ul. Koœciuszki.
Jednak jak wyjaœniaj¹ pracownicy £EC-u, najwiêksze oszczêdnoœci
mo¿na uzyskaæ w modernizacji samej ciep³owni – dlatego tam rozpoczêto inwestycjê.
Ciep³ownicy widz¹ koniecznoœæ
likwidacji wêz³ów grupowych i
wprowadzenie bezpoœrednio do
budynków sieci wysokoparametrowych, tak aby ka¿dy mia³ lepszy
komfort regulacji, a indywidualny
budynek w zale¿noœci od potrzeb
mia³ dostarczon¹ dan¹ iloœæ ciep³a.
W tej chwili spó³dzielnia ma inne
potrzeby cieplne, ni¿ niedocieplone
budynki zarz¹dzane przez zarz¹dców. W tej chwili jest to trudny problem techniczny. Wêz³y zostan¹
rozbite, gdy tylko ciep³ownia bêdzie
mia³a na to pieni¹dze. Dziêki temu
ciep³ownia bêdzie mia³a mo¿liwoœæ
bardziej indywidualnego podejœcia
do klienta.
W planach jest te¿ dostarczanie
ciep³ej wody do wiêkszej iloœci budynków. Pracuj¹c ca³y rok koszty
sta³e spadn¹, a energia dostarczana
do odbiorców mo¿e byæ ni¿sza.
Dodatkowo ciep³ownicy planuj¹
przenieœæ na ciep³owniê zaplecze,
administracyjno-socjalne
oraz
warsztatowe, co równie¿ ma ograniczyæ koszty.
mm
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Turystyczny powiat?
(POWIAT). Do redakcji zadzwoni³ czytelnik informuj¹c nas, ¿e
drogi do jezior Karwowo i G³êbokie
s¹ w tak z³ym stanie, i¿ trudno do
nich dojechaæ, a przecie¿ s¹ to piêkne jeziora, nad które gminy zapraszaj¹ turystów i mieszkañców powiatu.
Wójt gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski poinformowa³, ¿e droga
jest leœna i mo¿na ni¹ spokojnie dojechaæ. Wystarczy jechaæ w miarê wolno
i ostro¿nie. Jednak szefa gminy najbardziej zbulwersowa³o to, co zasta³ na
miejscu: stertê œmieci i zdewastowane
zadaszenia.
– W³aœnie wróci³em znad jeziora
G³êbokie. Trzy osoby z gminy sprz¹ta³y tam i wykasza³y trawê. Jezioro by³o
zabrudzone œmieciami, w tym butelkami po koniaku. Dojechaæ ludzie nie
mog¹, ale œmieciæ i dewastowaæ daszki
tak? - zapyta³.
Skoro w³aœcicielem s¹ Lasy Pañstwowe o ewentualne plany naprawy
dróg zapytaliœmy Wies³awa Rymszewicza nadleœniczego Nadleœnictwa
£obez.
– W latach siedemdziesi¹tych drogi
te zosta³y przekazane przez gminy na
rzecz Lasów Pañstwowych. Obecnie s¹
to drogi gospodarczo-po¿arowe, a nie turystyczne, dojazdowe do k¹pielisk.
Mimo tego z dróg tych korzystaj¹ ludzie, a nie leœnicy. Gdy mieliœmy pieni¹dze – naprawialiœmy je. W tym roku nie
mamy pieniêdzy, ¿adnych napraw wiêc
nie bêdzie. Jestem tu od 22 lat i nigdy od
¿adnej gminy nie dostaliœmy z³otówki
na naprawê choæby jednej drogi. Skoro
gminy i powiat s¹ nastawione na turystykê, to szefowie gmin i powiatu powinni poczuæ siê do odpowiedzialnoœci
i wspólnie z nami dbaæ o drogi, pla¿e,
pomosty, miejsca wypoczynku. Na
turystykê oddajemy nasze piêkne lasy,
robimy drogi, sprz¹tamy œmieci – na to
wszystko musimy sami zarobiæ i do
tego zap³aciæ podatek rolny, od nieruchomoœci oraz leœny. Tylko wysokoœæ
tego ostatniego, to 550 tys. z³. Tyle
pieniêdzy p³acimy z tego tytu³u, ¿e lasy

rosn¹ na terenach gmin. Nigdy nie wraca
do nas najmniejsza czêœæ tego podatku
– choæby w formie sprz¹tania lasu, naprawy dróg, dbania o miejsca dla turystów. Mamy równie¿ parkingi, które
powsta³y zmyœl¹ o zmêczonych turystach, ale ¿aden turysta nie zatrzyma
siê na nich, bo m.in. bogaci mieszkañcy
£obza zrobili sobie z nich miejsce do
wywo¿enia œmieci. Na parkingi i do
lasów trafiaj¹ telewizory z niemieckich
wystawek, dywany, ubrania, butelki po
whisky – powiedzia³ szef ³obeskiego
Nadleœnictwa.
Jak zauwa¿y³ nadleœniczy, ludzie
korzystaj¹cy z pobytu nad jeziorami
nie tylko pozostawiaj¹ po sobie sterty
œmieci, rozbite miejsca wypoczynku,
ale i podje¿d¿aj¹ pod samo lustro wody,
by... umyæ sobie samochód. W tej samej
wodzie, nastêpni bêd¹ siê k¹paæ.
Tylko na sprz¹tanie œmieci w lasach
Nadleœnictwo wydaje rocznie oko³o
100 tys. z³. W tym roku wyda³o ju¿
oko³o 70 tys. z³. Do obowi¹zku wspó³uczestniczenia w kosztach sprz¹tania
po swoich mieszkañcach poczuwa siê
jedynie gmina Wêgorzyno, która za
darmo przyjmuje œmieci od leœników.
Kolejn¹ plag¹ sta³y siê quady. W tej
chwili, nie tyle trudno dojechaæ nad jezioro w Karwowie, co dojœæ pla¿¹ nad
jego lustro. Pla¿a bowiem zryta jest
przez mi³oœników jazdy quadami. Ci
sami mi³oœnicy z równym zapa³em
je¿d¿¹ po pomoœcie.
O pladze œmieciarzy, udaj¹cych turystów i mi³oœników przyrody, mówi

równie¿ Jerzy Rakoczy prezes PZW
Ko³o „Karaœ”, który potwierdzi³, ¿e
tradycyjnie sprz¹taj¹c jeziora w okresie
wiosennym, w tym roku zebrali oko³o
30 worków œmieci. W przewa¿aj¹cej
czêœci by³y to plastiki. Podobn¹ iloœæ
œmieci wyci¹gnêli wraz z wêdkarzami z
Ko³a „Pstr¹g” z rzeki Regi.
***
Z jednej strony chcemy, aby ten
piêkny zak¹tek Polski wykorzystaæ
turystycznie, by rozwinê³a siê agroturystyka a do naszych miejscowoœci
zagl¹dali i pozostawali na wczasach
turyœci, z drugiej strony sami nie potrafimy uszanowaæ tego, co mamy, a jedyne na co nas staæ, to narzekanie. Wystarczy czasem wyrzuciæ œmieci do kosza,
b¹dŸ zabraæ ze sob¹, uszanowaæ miejsce
odpoczynku, bo przecie¿ sami bêdziemy chcieli z niego jeszcze kiedyœ skorzystaæ. Póki co, zachowania opisywane przez ludzi, którzy dbaj¹ o to, abyœmy mieli gdzie wypoczywaæ, wskazuj¹ jedynie na niedojrza³oœæ, która w
zdecydowany sposób hamuje jakikolwiek rozwój turystyki na tym terenie.
Bo kto bêdzie chcia³ zatrzymaæ siê na
zawalonym œmieciami parkingu, wejœæ
do jeziora, w którym p³ywaj¹ butelki
plastikowe, a na ich dnie le¿y pot³uczone szk³o? Mo¿e kiedyœ doroœniemy do
tego, aby wspólnie dbaæ o wspólne
dobro dla nas samych i naszych potomków, na razie jednak pozwalamy na to,
aby pe³nie ciê¿arówki œmieci trafia³y do
lasów i jezior.
mm

Prywatne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w £obzie
informuje, ¿e s¹ wolne miejsca na rok szkolny 2009/2010

Prywatne Szko³y w £obzie
og³aszaj¹ rekrutacjê na rok szkolny 2009/2010:
W systemie dziennym

W systemie zaocznym

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie (m³odzie¿owe)
- Technik Mechanik (4 letnie)
- Technik Informatyk (4 letnie)

Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Technik administracji, semestr I
- Technik BHP, semestr I i III
- Technik Prac Biurowych, semestr I i III

£obez, ul. Armii Krajowej 25, tel. 091 397 31 90

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie poszukuje nauczycieli do przedmiotów:
jêzyk polski, matematyka, geografia, jêzyk angielski, informatyka, fizyka, biologia.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt. Tel. 0913973190; kom. 510057484;
e-mail: uslugiedukacyjne@wp.pl
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Odwiedzi³em rodzinne
Kazimierz Ziêba
Nigdy nie spodziewa³em siê, ¿e
po 70 latach znów zobaczê miasto
mego dzieciñstwa - £uck. To sta³o
siê za namow¹ mego syna Andrzeja,
który w internecie znalaz³ biuro turystyczne w Tomaszowie Lubelskim,
które organizuje wycieczki autokarowe po Wo³yniu.
Wycieczka organizowana by³a w
dn. 11-13.06.2009r. Ja z ¿on¹ i synem
Andrzejem pojechaliœmy poci¹giem
dzieñ wczeœnie rano. Z okna poci¹gu widzieliœmy piêkno naszego kraju. O godz. 16.50 byliœmy w Lublinie.
Tu zwiedziliœmy Stare Miasto, zamek, w którym podpisano Uniê Lubelsk¹, odrestaurowane kamieniczki Starego Miasta. By³em zdziwiony,
bo Lublin jest piêkny, jest co zwiedzaæ i jest bardzo du¿o m³odzie¿y.
Nazajutrz autokarem spod hotelu pojechaliœmy przez Che³m do granicy w Dorohusku, i dalej w kierunku
W³odzimierza. Po krótkim zwiedzaniu W³odzimierza oraz zabraniu
przewodnika pojechaliœmy do
£ucka. Stare Miasto widzia³em takie,
jakie pozosta³o w pamiêci mojej wyobraŸni. Zwiedziliœmy Zamek Lubarta, Katedrê im. Piotra i Paw³a, by³em
na czêœci Mszy w tej katedrze. Olbrzymia i piêkna, wiernych niewielu,
przewa¿nie turyœci z Polski (przedstawiam zdjêcie na którym stojê z

ma³¿onk¹ obok katedry). To s¹ zabytki z okresu miêdzywojennego,
ocala³y podczas wojny, ale w okresie
istnienia ZSRR w katedrze mieœci³o
siê muzeum ateizmu.
Pojechaliœmy do centrum £ucka.
Ulic poznaæ nie mog³em. S¹ rozbudowane i zabudowane wysokimi blokami, wyros³y nowe drzewa. Przewodniczce pokazywa³em moje zdjêcia
sprzed wojny, gdy z rodzicami chodzi³em po g³ównej ulicy. Przewodniczka Polka, pani Miros³awa, mê¿a
ma Ukraiñca (razem z synem prowadzi wycieczki z Polski). To ona po
ogl¹dniêciu moich zdjêæ dosz³a i
pokaza³a mi, jakie to by³y ulice.
G³ówna to by³a ul. Jagielloñska,
obecnie nowa nawierzchnia (polbruk), jest deptakiem bez ruchu pojazdów. W centrum by³a przed wojn¹
ma³a cerkiew na skwerze, za czasów
ZSRR zlikwidowano j¹ i postawiono
pomniki chwa³y. Cmentarz polski
równie¿ zlikwidowano i przerobiono
na mauzoleum chwa³y. Poza starym
miastem ca³e miasto rozbudowano
nowymi wielopiêtrowymi blokami.
Znalaz³em ulicê, na której ojciec
zrobi³ mi zdjêcie ze swym koleg¹
panem Niewiadomskim. By³ to
skwer, z ty³u widaæ budynek LOPP
(Liga Obrony Przeciw Powietrznej).
Tam przed wojn¹ nauczano pos³ugiwania siê mask¹ przeciwgazow¹,
kopania schronów itp. Na skwerze
po prawej stronie sta³a malutka, ale
³adna cerkiew prawos³awna, któr¹
jak wspomnia³em, ZSRR zburzy³o i
postawili pomniki – symbole swej
chwa³y. Bêd¹c obecnie w tym samym miejscu wykonaliœmy zdjêcie

dla porównania. Oto stojê z ma³¿onk¹ w tym samym miejscu gdzie
przed wojn¹ w mundurku zucha stojê obok przykucniêtego kolegi mego
ojca.
Zakwaterowaliœmy siê w hotelu
na VII piêtrze, gdzieœ w pobli¿u rzeki
„Styr”, tam te¿ w luksusowej restauracji zjedliœmy obiad. PóŸniej poszliœmy na przedmieœcie Krasne, gdzie
rodzice wynajmowali mieszkanie u
¯yda. Tam te¿ pozostali maj¹c w³asny dom znajomi Polacy, którzy byli
naszymi s¹siadami – Lilka i Tadeusz
Olszewscy oraz Ryszard Stankiewicz. Wszyscy oko³o mojego wieku.
W zwi¹zku z tym wziêliœmy ze sob¹
prezenty w postaci butelki dobrej
wódki, du¿ej czekolady „Wedla”,
kawy, piwa w puszkach „Bosman”,
cukierki, czekolady itp.Prezenty po
trochu roz³o¿yliœmy w torby mego

syna Andrzeja i ma³¿onki. By³o co
nieœæ. Przeszliœmy most Krasiñskiego (nazwa przedwojenna) i skrêciliœmy na ul. U³añsk¹, obecnie £omonosowa. Zeszliœmy na ulice, których
nie pozna³em. Pytamy siê ludzi,
gdzie jest ulica o nazwie Przedwojenna, Policyjna i Mechaniczna, na
której mieszka³em. D³ugo nam t³umaczyli, w koñcu poprosili córeczkê,
aby nas zaprowadzi³a, gdy¿ sami nie
znajdziemy. Szliœmy za ni¹. Mówi³a, ¿e
jest w VI klasie i uczy siê jêzyka polskiego. Syn zapyta³, czy jest z rodziny
polskiej, odrzek³a, ¿e nie, ale siê uczy.
Zaprowadzi³a nas. Okaza³o siê, ¿e
nasze nazwy ulic pozosta³y. Policyjna to Milicyjna, a Mechaniczna to
Mechaniczna. Szukaliœmy swego
domu, ale przypomnieæ sobie po ich
wygl¹dzie nie mog³em. Zebra³o siê
wiele kobiet i dzieci z tych ulic, którzy
pomagali nam szukaæ. ¯aden nie
przypomina³ wygl¹dem naszego
domu, w którym spêdzi³em dzieciñstwo. W koñcu pomagaj¹ce nam panie powiedzia³y, ¿ebym wszed³ do
œrodka domu, bo wnêtrza siê nie zmieni³y, a z zewn¹trz móg³ byæ obudowany, przeinaczony, zmieniaj¹cy wygl¹d. Do jednego z nich zapukaliœmy,
wysz³a mieszkanka, poprosiliœmy,
aby zezwoli³a mi zobaczyæ wnêtrze.
Wszed³em i wyszed³em, bo to nie to.
Mieszkanka wyt³umaczy³a mi, ¿e jest
tu dobudówka murowana, a za t¹ dobudówk¹ stoi stary dom. Poszliœmy
ca³¹ zgraj¹ obok. Znów pukamy.
Wysz³a m³oda, oko³o 25-30 lat kobieta, która pozwoli³a wejœæ. Tak, to by³o
to mieszkanie, z niewielkimi przeróbkami. By³a ok. godz. 22, sma¿y³a ziemniaki ze skwarkami dla dzieci. Bawi³y
siê w pokoju. Przesunê³a przedmioty
zastawionego sto³u. Postawi³a tak¿e
i zsunê³a na te talerze sma¿one ziemniaki. Podziêkowa³em i powiedzia³em,
¿e jest póŸny wieczór, chcia³em tylko
zobaczyæ mieszkanie. Mia³a kuchniê,
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miasto £uck
ma³y przedsionek i pokój. Pytam, czy
tam za pokojem nie ma innego pokoju
(to by³a nasza sypialnia). Powiedzia³a, ¿e jest i to drugie wejœcie z boku i
ono siê spali³o. Poszliœmy tam. Przed
wojn¹ ganeczku z boku nie by³o, to
by³a nasza sypialnia, kuchnia i sieñ.
Wszystko to czêœciowo spalone,
gruzy, deski, rury pod nogami. Syn
zrobi³ zdjêcie czêœci domu, w którym
mieszkaliœmy przed wojn¹. Mo¿na
porównaæ stare zdjêcia. Moja mama z
siostr¹ Czesi¹ i ja - siedzê na ³awce
(zdjêcie z lewej). M³oda gosposia nazywa siê Natasza. Postawi³em na stó³
wódkê, kawê, piwo, du¿¹ czekoladê.
Czu³em siê jakbym zna³ j¹ ju¿ dawno.
By³a mi³a. W domach jest gaz, którego przed wojn¹ nie by³o. Du¿o domów nowych, parterowych, murowanych. Doprowadzaj¹c gaz i materia³y budowlane do budowy domów
ulice rozkopane i rozje¿d¿one, b³oto i
woda. Ludzie uczynni, przyjaŸni i mili.
Inna grupa ludzi szuka³a Olszewskich i Stankiewiczów, ale bez skutku.
Wyjechali do centrum lub innego
miasta. Domagaj¹cym rozda³em nasze prezenty, równie¿ dzieciom. Towarzysz¹ce nam osoby zadzwoni³y
po Taxi. Przyjecha³a taksówka i pojechaliœmy do hotelu.
Na drugi dzieñ do po³udnia dalej
zwiedzaliœmy £uck i œródmieœcie.
£uck przed wojn¹, za II Rzeczypospolitej, by³ miastem wojewódzkim i
liczy³ 76 tys. ludnoœci polskiej,
¿ydowskiej i ukraiñskiej. Obecnie jest
równie¿ miastem wojewódzkim i liczy
210 tys. mieszkañców, 90 proc. Ukraiñców. Po po³udniu pojechaliœmy
zwiedziæ Zimne - Sanktuarium prawos³awne i Torczyn – koœció³ek katolicki. Ksi¹dz, 30-letni, pochodzi z Podhala. Jest ma³o wyznawców katolicyzmu. Na podwórzu cmentarnym jest
kilka polskich grobów, wœród nich
grób podpu³kownika Leopolda
Kula-Lisa, bohatera walk w wojnie
bolszewickiej 1918-1920. Przed wojn¹

œpiewaliœmy o nim piosenkê: „Gdy
ruszy³ na wojenkê mia³ 17 lat, i serce
gorej¹ce oblicza jak ten kwiat. M³odzieñcza jego dusza i w¹t³e ramiê mia³
w tej krwawej zawierusze. Szed³ szukaæ mêki i chwa³” itd. Znam ca³¹ piosenkê.
Odwiedziliœmy nastêpnie Klewañ, gdzie w 1938 r. by³em na kolonii.
Pozosta³a szko³a, w której mieszkaliœmy, zaœ koœció³ i zamek w gruzach.
Nastêpnym miastem by³o Równe. Tu
zjedliœmy obiad, zwiedziliœmy podwórze, koœció³, dawniej garnizonowy. Równe jest równie¿ miastem
wojewódzkim i liczy 250 tys. mieszkañców. £uck ma 210 tys., ale jest
³adniejsze i nowoczeœniejsze. Byliœmy w Krzemieñcu, gdzie urodzi³ siê
i ¿y³ Juliusz S³owacki. Jest tablica w
miejscu, gdzie sta³ jego dom. Zwiedziliœmy muzeum J. S³owackiego z
tablic¹ pamiêci. Wszystkie tablice
zwi¹zane z polskoœci¹ w jêzyku ukraiñskim i polskim. Jest tablica wspominaj¹ca Ko³³¹taja jako m.in. twórcê
edukacji w Krzemieñcu. Jest rozwiniête szkolnictwo i jest Wy¿sza Uczelnia. Krzemieniec to bardzo ³adne stare miasto, nowego nie ma. Z góry, tzw.
„Bony”, gdzie znajduj¹ siê ruiny zamku, widaæ piêknie miasto wzd³u¿ kotliny. Nocowaliœmy w prywatnym hotelu w Krzemieñcu.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
wszystko, tak jak u nas, jest prywatne, z wysok¹ klas¹. W £obzie i okolicach takich nie widzia³em. Zwiedziliœmy w O³yce zamek Radziwi³ów i jego
obiekty – wszystko jest zaniedbane
z postêpuj¹c¹ ruin¹. Zwiedziliœmy
tak¿e miasto Poczajow. Tu znajduje
siê Sanktuarium Prawos³awne Patriarchatu Moskiewskiego, rang¹
jak nasza Czêstochowa. Oczywiœcie
bardziej bogata i piêkniejsza. Zwiedzaj¹cych wiernych bardzo du¿o t³umy. My równie¿ odwiedziliœmy
kolejne zabytki jak pozostali turyœci.
Ochrona bezpieczeñstwa, wojsko

rosyjskie, szczegó³ów nie bêdê
pisa³.
Ostatnie miejsce pobytu to Porysk - Paw³ówka, gdzie odby³y siê
kilka lat temu uroczystoœci zwi¹zane
z mordem UPA i OUN na Polakach.
Na pomniku napisy w jêzykach ukraiñskim i polskim, na marmurze pomnika s³owo „pomordowanych” zosta³o przez banderowców zbite.
Obok jest p³yta i wypisane kilkaset
nazwisk spalonych w koœciele Polaków wraz z ksiêdzem i 3 ministrantami. Przykre to, ale prawdziwe. Takich
miejsc, ale nie tak upamiêtnionych,
jest kilkaset. Spalone mury koœcio³ów, rosn¹ce na nich roœliny i drzewa
przera¿aj¹. Przera¿aj¹ tak¿e pomalowane na niebiesko ramy okienne,
niektóre nawet krzy¿e na cmentarzu
- niebieskie, drzwi lub jakiœ inny element domu nawet nowego (tylko na
wsi), aby zaznaczyæ, ¿e tu mieszkaj¹
Ukraiñcy wspieraj¹cy banderowców. Naród Ukraiñski jest dobry,
uczynny, podobnie jak Polacy. Na
wsi równie¿ dobry, ale zastraszony i
ludzie starsi, z którymi chcia³em porozmawiaæ, boj¹ siê wejœæ w kontakt
z Polakiem. Tak zakoñczyliœmy wycieczkê na Wo³yñ, gdzie siê urodzi³em i spêdzi³em dzieciñstwo.
Mimo, ¿e to moja ziemia rodzin-

na, nie chcia³bym tam wracaæ. Te pomniki z tablicami banderowców, flaga czerwono-czarna obok ukraiñskiej, obok Sanktuarium w Puczajowie. Napisy na œcianach w £uchi
„Bandera Gieroj”. To wszystko straszy. Jak mo¿e byæ, ¿e organizacja
terrorystyczna jest ho³dowana i
wspierana przez w³adze ukraiñskie?
Organizacja, która wspierana przez
w³adze okupacyjne niemieckie mog³a bestialsko wymordowaæ wiele
tysiêcy Polaków, starców, kobiety i
dzieci.
Przekroczyliœmy granicê ukraiñsk¹, a potem polsk¹. Jakoœ poczu³em siê weselszy. U nas s³onko lepiej
grzeje. Powietrzem ³atwiej siê oddycha, kwiaty ³adniej pachn¹. Nie ma
pustych pól równinnych, s¹ nowe,
³adne domy, ludzie s¹ weselsi. Ukraiñcy w miastach s¹ ¿yczliwi, jak pisa³em, a dziewczyny ³adne. Ale u nas,
w Polsce, ludzie s¹ pracowici, przyjacielscy, a dziewczyny i kobiety ³adniejsze i milsze. U nas jest bezpiecznie. Nie musimy siê oznakowywaæ,
jak równie¿ tego czyniæ nie musz¹
inne mniejszoœci narodowe. Chcesz
poznaæ ró¿nice - jedŸ, zobacz, porozmawiaj z ludŸmi, a zobaczysz jak nam
w kraju jest dobrze i ³adnie.
Kazimierz Ziêba
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Sprzedam mini atlas wraz z ciê¿arkami. Cena 300 z³. Tel. 607 578
874.

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza 37 mkw. Tel. 783 102 900.

Sprzeda¿ drewna kominkowego,
transport. Tel. 509 930 161.

Sprzedam mieszkanie w £obzie
nad bankiem. 3 pokojowe, kuchnia, ³azienka, garderoba. Niski
czynsz. Tel. 783 102 900.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H.Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00

Powiat gryficki
Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.
Sprzedam mieszkanie w Cerkwicy,
w³asnoœciowe, trzy pokoje, 82 mkw.,
gara¿, pom. gosp., piwnica, cena
155000 z³, kontakt: 0607 801 086.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 85 mkw., 4
pokoje w Z³ocieñcu, okna PCV, co –
gaz, kominek. Tel.607 150 867.

Region
Mieszkanie 4 pokojowe 74,5 mkw.
w centrum Szczecina (ul. Jagielloñska) sprzedam. Tel. 609 934 601.

US£UGI

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê – wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

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

INNE

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Mieszkanie w Dalnie 3-pokojowe
zamieniê na mniejsze, najlepiej 2pokojowe w Dalnie lub £obzie, tel.
782488695 po godz. 17-tej.
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Powiat drawski
Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

Sprzedam biurko o wym. 120cm
x70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.
Biurko du¿e, kolor czarny + Calvados tanio sprzedam. Tel. 501 894
828.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno). Tel. 091 937 59
24, 505 972 167.

Region
Noclegi w centrum Ko³obrzegu. Tel.
692 683 479.
Sprzedam prasê roluj¹c¹ „Flass”.
Podbierak 120, siatka, sznurek.
Termicznie sprawna. Tel. 660 010
540.
Sprzedam prasê roluj¹c¹ New Holland 644. Siatka, sznurek. Szer.
podbieraka
180.
Termicznie
sprawna. Tel. 660 010 540.

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Skoda Felicia combi,
rok prod. 1997, 1.3 benzyna, 2 komplety nowych opon. Cena 3900 z³.
Tel. 501 894 828.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 54 pozna pani¹ w celu matrymonialnym. Tel. 693 808 378.

PRACA
Powiat œwidwiñski
Dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma
polska FM zachêca do wspó³pracy
w marketingu wielopoziomowym
„MLM”. Zadzwoñ: 601 088 446.

DRUKARNIA
Tel./fax
0913973730

Umieraj¹ jesiony i dêby
(REGION). W Polsce jest zaledwie 40 gatunków drzew i krzewów,
a co jakiœ czas dochodzi do zamierania któregoœ z tych gatunków. Niegdyœ leœnicy g³owili siê nad przyczyn¹ masowego zamierania wi¹zów, dziœ zamieraj¹ jesiony i dêby.
Lesnicy dopatruj¹ siê wielu przyczyn.
Jak wyjaœnili leœnicy, podczas
Dni Otwartych w Nadleœnictwie,
naukowcy z Kurnika wi¹zali to ze
zmian¹ stosunków wodnych, po
okresach kilkuletnich susz, dzia³alnoœci¹ grzybów i szkodników ze
œwiata owadów. Te wszystkie czynniki razem powoduj¹ zamieranie
drzew. Trudno jednak okreœliæ, który
z tych czynników w wiêkszym stopniu powoduje zamieranie. Owady s¹
przy grzybach. Przy chorobie wi¹zów osiada³y na os³abione drzewa i
jednoczeœnie szczepi³y w nich szkodliwego grzyba.
A co jest przyczyn¹ zamierania
jesionów? Prawdopodobnie równie¿ nie ma jednej przyczyny. Choroba postêpuje z pó³nocy na po³udnie.
Jak domniemuj¹ leœnicy na ogó³ impulsem jest susza w okresie wegeta-

cyjnym, po niej spadek przyrostu a
dopiero potem widoczne symptomy
choroby. Co ciekawe, najczêœciej
choroba zaczyna³a siê na siedliskach optymalnych dla jesionu.
Trudno równie¿ stwierdziæ przyczynê zamierania dêbów, to zjawisko
obserwowane jest od oko³o czterech lat. Prawdopodobnie g³ówn¹
przyczyn¹ zamierania drzew jest
spadek poziomu wód gruntowych,
wywo³any d³ugotrwa³ymi i notorycznymi letnimi suszami, jednak nie
jedyn¹. Zjawisko obumierania dêbów wystêpowa³o cyklicznie w Europie od lat siedemdziesi¹tych XIX
wieku. Wi¹zano je z wystêpowaniem
ekstremalnych warunków klimatycznych - skrajnie wysokich lub
niskich temperatur, d³ugotrwa³ej
suszy, zmian poziomu wód gruntowych. Ostatnie zwiêkszone zamieranie dêbów mia³o miejsce w latach
osiemdziesi¹tych. I gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e sytuacja zaczyna siê poprawiaæ, dêby zaczê³y obumieraæ. Jakie
jest na to lekarstwo? Jedyne co pozostaje w tej chwili, to tak jak w przypadków wi¹zów, mieæ nadziejê, ¿e drzewa
same sobie poradz¹ z problemem. m

Na remonty koœcio³ów
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
radni miejscy jednog³oœnie przyznali dotacje na remonty koœcio³ów
w: Zwierzynku, Ginawie i Runowie.
Dotacjê w wysokoœci 25 tys. z³
otrzyma³a Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Œw. Józefa w Mieszewie na wykonanie ekspertyzy wraz z projektem
budowlanym oceniaj¹cym stan
techniczny i potrzeby remontowe
koœcio³a oraz sporz¹dzenie kosztorysów inwestorskich dla koœcia³a filialnego pw. Œw. Rodziny w Zwierzynku.
Parafii Rzymskokatolicka p.w.
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Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Storkowie
otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 50 tys.
z³ na remont kapitalny, a w tym postawienie œcian, wie¿y i wykonanie dachu zabytkowego koœcio³a filialnego
p.w. ŒwiêtejAnny w Ginawie. Ca³kowity koszt gruntownego remontu koœcio³a wyniesie 761.126 z³.
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Œw. Tomasza Aposto³a w Runowie
otrzyma³a dotacjê na remont wie¿y
koœcio³a w wysokoœci 32 tys. z³ na
remont wie¿y koœcio³a w celu ochrony obiektu zabytkowego przed
zniszczeniem.
op

III ZJAZD WETERANÓW
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBEZIE
Z lat 1945 – 1963
Je¿eli czujesz siê emocjonalnie zwi¹zany z tymi rocznikami, przyjedŸ
i spotkaj siê z kole¿ankami i kolegami w dniach 26 – 28 sierpnia 2009 r.
Powiadom o zjeŸdzie swoich znajomych. Prze¿yjesz z nami niezapomniane chwile.

I DZIEÑ ZJAZDU 26 SIERPNIA - ŒRODA
10.00 - 11.00 MSZA ŒWIÊTA
11.00 - 11.15 PRZEMARSZ Z ORKIESTR¥ DO GIMNAZJUM
11.15
SPOTKANIE PO LATACH
13.30
OBIAD (OHP)
16.00
WYSTÊPY W DOMU KULTURY
19.00
KOLACJA I BAL ABSOLWENTA (OHP)

II DZIEÑ ZJAZDU 27 SIERPNIA - CZWARTEK
10.00 – 11.00
13.00 - 14.00
14.00 - 19.00
21.00

POBYT W WYSIEDLU
OBIAD W TARNOWIE
PIKNIK W STARYM M£YNIE
POWRÓT DO £OBEZU

III DZIEÑ ZJAZDU 28 SIERPNIA - PI¥TEK
10.00 – 11.00 POBYT W LICEUM
11.30 - 12.30 SPOTKANIE NA CMENTARZU
13.00 - 14.00 PO¯EGNALNY OBIAD (OHP)
Œniadania i noclegi uczestnicy za³atwiaj¹ we w³asnym zakresie.
Proponujemy œniadania w barze Borko ul. Koœcielna.
Noclegi – pokoje goœcinne w OHP, ul. Krótka 2. tel. 091 397 3099
Hotel S³owiañski ul. Niepodleg³oœci 17 tel. 091 397 3045
Stary M³yn Tarnowo tel. 508 336 673
Pokoje goœcinne „U Pawlaka” ul. Obroñców Stalingradu 22
Tel. 509 316 937
KOSZT UCZESTNICTWA 190 z³ (sto dziewiêædziesi¹t) od osoby
Tylko pierwszy dzieñ (26.08) - 95 z³
Tylko kolacja i bal absolwenta (26.08) - 50 z³
Pobyt w Tarnowie (27.08) - 85 z³
Ustalon¹ kwotê prosimy wp³aciæ na konto: BS O/£obez
08 9375 1038 2606 7612 2000 0010
W nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia.
Na dowodzie wp³aty wpisujemy
„Kom. Org. Zjazdu Abs. i Naucz. LO £obez 1945 – 2000”
oraz swoje dane osobowe
DODATKOWE INFORMACJE UZYSKASZ OD:
Janiny Wysockiej
tel. 091 397 39 75
Danuty Petelczyc
tel. 091 397 57 47
Ireny Krzemiñskiej
tel. 091 397 47 70
Marii Zdzieszyñskiej
tel. 091 397 49 17
Tadeusza Barañskiego tel. 091 397 44 19 kom. 603 365 949
Henryka Musia³a
kom. 667 201 207
Nasza strona – www.weterani3.republika.pl
Organizatorzy
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POMÓ¯CIE 5 letniej Stasi Stefaniak!!!
(Nie dajcie jej umrzeæ po raz drugi!!!)
Nazywa³a siê STASIA STEFANIAK. Mia³a 5 lat, kiedy j¹ brutalnie
zamordowano, rozpruwaj¹c brzuch i
³ami¹c rêce i nogi. Tylko za to, ¿e by³a
Polk¹. Pozwólmy jej, aby o tym opowiedzia³a:
„Mia³am 5 latek, kiedy w nocy 8
maja m³ody Ukrainiec w czapce z
„tryzubem”,
Pchn¹³ mnie bagnetem w brzuszek i mój malutki dzieciêcy œwiat
nagle siê zawali³.
Zastanawiam siê, dlaczego to
uczyni³, ale nie znajdujê odpowiedzi…
Mo¿e nie umiem jej znaleŸæ, w
koñcu mam tylko 5 lat…
Przebywam od tamtego dnia w
„ZACISZU”.
Razemzdwomamoimich³opczykami, towarzyszami zabaw z podwórka.
Nie wiemy, dlaczego nas zabili.
¯o³nierze bandy o nazwie Ukraiñska Powstañcza Armia najpierw
zabili ch³opczyków
Dwóch mi³ych rozeœmianych
blondynków, na zawsze zamykaj¹c
im buzie…
Potem zaatakowali mnie – ma³¹
bezbronn¹ dziewczynkê.
Jeden z nich mocno mnie chwyci³
za moje ma³e r¹czki, po czym wy³ama³
mi je. Jak bardzo mnie to bola³o. Krzycza³am i p³aka³am. Drugi chwyci³
mnie za nó¿ki i po³ama³ je.
Mój rozpaczliwy dzieciêcy p³acz
nie przeszkadza³ im, œmiali siê….
Trzeci, chyba ten najodwa¿niejszy, wbi³ bagnet w mój ma³y brzuszek
i rozpru³ go.
To, co by³o moim w n ê t r z e m,
znalaz³o siê na z e w n ¹ t r z.
Mój wygl¹d musia³ ich chyba
bardzo œmieszyæ, bo zaczêli rechotaæ, wo³aj¹c jednoczeœnie: „Tak treba robyty z Lachami!”
A ja umiera³am w cierpieniu…
Zawsze lubi³am ¿o³nierzy i czu³am siê przy nich bezpiecznie, ale
choæ by³am taka ma³a, to przecie¿
wiedzia³am, ¿e ¿o³nierze walcz¹ z ¿o³nierzami, ale nigdy z DZIEÆMI.
Dlaczego w takim razie zrobili mi
to?
Dlaczego „walczyli” ze mn¹ –
dzieckiem, przecie¿ ja nie by³am ¿o³nierzem?
Czy to byli naprawdê ¿o³nierze?
Patrzê na to, co siê dzieje na ziemi, po której ju¿ nie st¹pam, i p³aczê
(w „ZACISZU” siê nie œmiejemy –
nie nasze roczniki).
Bo tym „bohaterom”, „rycerzom”

stawia siê pomniki, moja kochana ojczyzna pielêgnuje ich pamiêæ. NIE
MOJ¥, zamordowanego bezbronnego dziecka, - a ICH: MORDERCÓW.
Mnie nikt nie postawi pomnika
(na ogó³ dzieciom siê nie stawia, bo
jeszcze nic wielkiego nie zrobi³y - ja
tylko umar³am w mêczarniach).
Mój Bo¿e, co ja takiego zrobi³am,
¿e tak strasznie i okrutnie mnie zabili?
Czy dlatego to zrobili, bo moja
Mamusia wysz³a za Tatusia, który
przecie¿ by³ dobry i mocno mnie kocha³. Tatuœ mówi³ inaczej ni¿ Mamusia, po polsku – Mamusia mówi³a po
ukraiñsku.
A poza tym, dlaczego wywlekli
moje wnêtrznoœci?
Do dziœ siê wstydzê tego wygl¹du, choæ, jak ot przyjête w „ZACISZU”, nikt nie zwraca na to uwagi.
Ze mn¹ jeszcze nie by³o najgorzej, bo mogê patrzeæ i mówiæ, a co z
tymi dzieæmi, którym odr¹bano siekierami g³owy? Poæwiartowano?
Spalono ¿ywcem?
Ani nie widz¹, ani nie porozmawiaj¹, a i poznaæ ich nie mo¿na.
Najlepiej jeszcze wygl¹daj¹
wœród nas ci, których zakopano
¿ywcem, uduszono, lub wrzucono
do studni, do lodowatej wody.
Patrzê z góry i martwiê siê, bo w
Polsce wszyscy o nas zapomnieli.
Nie chc¹ pamiêtaæ tysiêcy nas, którzy tu jesteœmy w „ZACISZU”, i nie
œmiejemy siê. Od lat cisi i martwi.
Zginêliœmy w wyniku, jak to
mówi¹ w naszym dawnym kraju –
„wojny bratobójczej”. To znaczy, ¿e
ja, 5 letnia dziewczynka, moi ch³opcy z podwórka i tysi¹ce innych dzieci, walczyliœmy z Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹.
I trzeba by³o nas spaliæ, poæwiartowaæ, zakopaæ, udusiæ, zat³uc, utopiæ.
I to by³a ta „walka”.
A 140 tysiêcy przesiedlonych
Ukraiñców, w du¿ej czêœci rodzin
tych „¿o³nierzy”, dla naszych polskich przywódców, to ofiary LUDOBÓJSTWA. A ja?
NIE JESTEM OFIAR¥ tego s³owa na „L”, którego tak siê boj¹ u¿ywaæ w stosunku do nas?
Bo¿e! Ile bym da³a, ¿eby byæ
przesiedlona w tym ich „ludobójstwie”, ludobójstwie o nazwie akcja
„Wis³a”. ¯y³abym. I pewnie teraz
bym dobrze siê mia³a, bo ci wszyscy
przesiedleni maj¹ siê dobrze. Pañ-

stwo polskie i rz¹d o nich pamiêta.
TO mo¿e i o mnie, ma³ej 5 letniej
dziewczynce, te¿ by pamiêtali.
Zbli¿a siê kolejna 65 rocznica mojej
œmierci. (w tym roku 66 - przyp. red.)
Jest mi smutno i p³akaæ mi siê
chce. Bo mo¿e znów SEJM naszej
ukochanej Ojczyzny
Zdradzi pamiêæ o mnie i moich
kolegach z podwórka i tysi¹cach,
dziesi¹tkach tysiêcy innych, zakatowanych w tamtych latach – i odrzuci
lub zniekszta³ci PRAWDÊ.
I wtedy ja, ma³a 5-letnia dziewczynka, która nie ¿y³a za d³ugo i nie
nacieszy³a siê s³oneczkiem, trawk¹, i
innymi mi³ymi rzeczami na œwiecie,
JA, STASIA STEFANIAK, lat 5 umrê po raz drugi.
A mo¿e pan Prezydent i jego ¿ona
wstawi¹ siê za mn¹? Przecie¿ te¿ maj¹
córkê.
Mo¿e ich córka zaopiekuje siê
mn¹?
By³oby mi znacznie l¿ej.
Tu w „ZACISZU” wiemy, ¿e ju¿
nied³ugo umr¹ ostatni œwiadkowie i
wtedy bêdzie ³atwiej k³amaæ nacjonalistom ukraiñskim w Polsce i na
Ukrainie.
I nikt ju¿ o mnie nie bêdzie pamiêta³; bo nikt nie chce.
I bêdzie to najnikczemniejsza
rzecz, jaka siê mo¿e przytrafiæ nam w
„ZACISZU”.
Ju¿ nikt w Polsce nie chce byæ Polakiem, ka¿dy za to chce mieæ du¿o
pieniêdzy.
Pieniêdzy i to jest dla Was najwa¿niejsze? Dla Waszych dzieci?
Nie wiem, czy ja siê ju¿ przez te 66
lat w swoich myœlach zatraci³am.
Ja ju¿ chyba tylko na cud mogê liczyæ.
Naprawdê, nie wiem.
Mój adres obecny: „ZACISZE”,
ulica Dzieci Wo³yñskich, Stasia Stefaniak, Kolonia Katerynówka, gmina
Bo¿yszcze, powiat £uck, WO£YÑ.
Ofiary napadu UPA na koloniê
Katerynówka, w nocy z 7 na 8 maja
1943 roku, gmina Bo¿yszcze. Powiat £uck; dwóch synków Piotra
Mêkali i Anieli z Gwiazdowskich,
miêdzy nimi Stasia Stefaniak, lat
ok. 5, której rozpruto brzuch i powy³amywano rêce i nogi (córka
Polaka i Ukrainki). Ze zbiorów W.,
E. Siemaszków (dar W. Romanowskiego i A. Bielskiego).
POMÓ¯CIE 5 letniej Stasi Stefaniak!!! (Nie dajcie jej umrzeæ po raz
drugi!!!)

***

Publikowany tu apel
nieznana osoba
umieœci³a w Internecie
pod moim artyku³em
„Wo³yñ wo³a o pamiêæ!”,
napisanym w 2003 roku.
Od tamtej pory minê³o
prawie 6 lat i nadal w
sprawie rzezi dokonanej
na Polakach na Wo³yniu
niewiele siê mówi i robi.
Chocia¿...
Poni¿ej publikowane
wpisy to dalszy ci¹g
komentarzy do tego
artyku³u.
Kazimierz Rynkiewicz
***
2008.05.17 - 19:25 ADAM:
Od kilku lat próbujê ustaliæ losy
brata mojego ojca Augustyna
Kaczmarczyka. By³ legionist¹ i
osadnikiem wojskowym w osadzie Sienkiewicze pow. Krzemieniec na Wo³yniu. Ca³a rodzina wywieziona w lutym 1940 r. na Sybir.
Los Augustyna do dziœ pozosta³
nieznany. ¯ona po latach tu³aczki
wróci³a z Rosji do Polski. Trzy
córki w ramach akcji ratowania
sierot przewieziono do RPA, gdzie
pozosta³y. Jedyny przy ¿yciu syn
uratowa³ siê z Armi¹ Andersa, emigrowa³ do Kanady. Nikt z rodziny
nie wie, jaki spotka³ los ich ojca.
Nie figuruje na ¿adnych dostêpnych listach poleg³ych. Czy jest
jakaœ wzmianka o osadnikach z
Sienkiewicz, gm. Dederka³y, pow
Krzemieniec, w cytowanym opracowaniu pp..Siemaszków? adamkaczmarczyk@poczta.fm
2008.09.19 - 19:14 IRENA: Jestem córk¹ uciekinierów z Wo³ynia.
Moi rodzice i trzech braci mieszkali
zaledwie 2 km od Paroœli, wsi, która
jako pierwsza zosta³a wymordowana. Niestety oboje rodzice ju¿ nie
¿yj¹. Opowiadali ci¹gle o swoich
prze¿yciach. By³y to opowieœci mro¿¹ce krew w ¿y³ach. Obawiam siê, ¿e
wraz z moim pokoleniem odejdzie
równie¿ pamiêæ o tych tragicznych
wydarzeniach.
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Wo³yñ wo³a
o pamiêæ!
2008.10.23 - 09:27 ILONA:
Jeszcze 3 dni temu nic nie wiedzia³am
o rzezi na Wo³yniu. Kiedyœ tata mi
mówi³ co nieco o konfliktach polskoukraiñskich. Od wczoraj szukam coraz wiêcej o rzezi, próbujê siê dowiadywaæ od starszych ludzi, jak by³o.
Ale wci¹¿ nie rozumiem, co Polacy
takiego zrobili, ¿e zostali wymordowani w tak okrutny sposób!
2008.10.31 - 01:01 KORYBUT:
Pierwszego Ukraiñca, jakiego spotka³em w ¿yciu, a mam ponad 50 lat,
pozna³em na emigracji w Anglii i o
paradoksie, jest historykiem, który
uczy³ siê historii sowieckiej na Ukrainie. O dziwo, mimo ¿e nic nas nie
³¹czy z tamtymi zbrodniami (mnie
nie), o tamtych sprawach nie rozmawiamy, a chyba powinniœmy, bo to,
¿e nasi bracia, to fakt, to ¿e mamy
wspólnego wroga, to fakt (te¿ brata), chyba obaj siê boimy tego tematu. Ogromne potwornoœci, dziesi¹tki tysiêcy ludzi zamordowanych,
zmowa milczenia wœród w³adz, interesiki tych¿e, KUNKTATORSTWO
- TO WSZYSTKO JEST OBRZYDLIWE, a mordercza ideologia ¿yje i
szykuje siê do euro 2012; bêd¹ graæ
g³owami ofiar i szydziæ z cierpienia
¿ywych.
2008.12.11 - 19:11 * * * Jestem
22 letni¹ studentk¹. Nie wiem czemu
o Wo³yniu wszyscy boj¹ siê pisaæ,
chodzi mi o prasê. Incydentalnie
mo¿na spotkaæ artyku³ dotycz¹cy tej
strasznej tragedii. W mediach te¿
jest ma³o informacji na ten temat.
Jest mi przykro, ¿e tak straszny los
spotka³ Polaków - moich kochanych
rodaków.
2009.03.23 – 13:11 ULA: Mam
zrobiæ lekcje z historii o Wo³yniu i im
d³u¿ej czytam relacje œwiadków tego
ludobójstwa, tym bardziej smuci
mnie myœl, ¿e stanê przed klas¹, zacznê mówiæ, a oni nie zrozumiej¹,
olej¹ to i bêd¹ ¿yæ dalej, jakby nic siê
nie sta³o.
2009.05.15 – 15:36 JACEK:
Spêdzi³em teraz 4 dni na Wo³yniu, w
powiecie ³uckim. Ukraiñcy raczej teraz nie s¹ w temacie tamtych wydarzeñ, choæ odnosz¹ siê do nas doœæ
przyjaŸnie. Mówi¹c szczerze, jest
tam taka bieda, ¿e a¿ ¿al patrzyæ.
Moja rodzina zosta³a stamt¹d wygnana, ale cudem uda³o siê im prze¿yæ rzezie... Chcia³bym jakoœ pomóc
dziœ pozosta³ym tam Polakom - bo
ich warunki ¿ycia s¹ tragiczne... Gdyby ktoœ z was zna³ jakieœ organizacje
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Skarby medycyny ludowej

Pomo¿e,
a nie
zaszkodzi

pomagaj¹ce wo³yniakom proszê o
kontakt: dulcio@op.pl
2009.05.16 – 07:54 LUDWIK:
Nie mo¿na zapomnieæ o mêczeñstwie polskich i tych ukraiñskich
rodzin, które sta³y siê celem UPA i
zbydlêcia³ych z chciwoœci i odcz³owieczonych nacjonalistów ukraiñskich. Zmowa milczenia, którym
obecnie chciwi w³adzy polscy politycy przykrywaj¹ te wydarzenia budzi we mnie odrazê i nie ma i nigdy nie
bêdzie mia³o usprawiedliwienia!
Myœlê tak¿e, ¿e czas zbieraæ i nag³aœniaæ informacje o tych, którzy
siê sprzeniewierzyli pamiêci swoich
przodków i rodaków, s¹siadów, patriotów, mimowolnych bohaterów
sierocej poniewierki i rozdzieraj¹cej
uczucia mêczeñskiej œmierci. Dlaczego w tym roku 2009 np. w ¿adnym
wydaniu wiadomoœci nawet nie
wspomniano 10 lutego o rocznicy
wywózki na Syberiê tysiêcy osadników i mieszkañców Polski z Wo³ynia,
Podola, Wieleñszczyzny?...
2009.06.03 – 18:33 JOANNA:
Nasi politycy nie pamiêtaj¹. Gdy
przypomnê sobie, co mówi³ nasz
prezydent podczas obchodów rocznicy g³odu na Ukrainie, to mnie serce boli. O nich nie pamiêta nikt. Nikt
nie s³yszy ich krzyków i b³agañ o
pamiêæ. Mówicie, ¿e Polska musi
byæ Polsk¹. Nie jest tak i nie bêdzie.
Dopóki nie okreœlimy morderców.
Niestety, wiadomo jaka jest poprawnoœæ polityczna.
2009.06.20 – 14:55 MA£GORZATA: Od kiedy siêgam pamiêci¹,
babcia opowiada³a mi przedziwne
wtedy dla mnie historie. Chwilami
strasznie siê ba³am... by³y tak przera¿aj¹ce. Opowiada³a o œmierci,
ucieczce, strachu, p³aczu... opowiada³a o wydarzeniach na Wo³yniu.
Historie powtarza³a wielokrotnie...
znam je na pamiêæ. Pomimo tego, ¿e
mam dopiero 29 lat i nie ¿y³am na
Wo³yniu, czujê, ¿e te wydarzenia
sta³y siê czêœci¹ mojego ¿ycia. Dzieñ
przed œmierci¹ mojej babci, by³a w
ciê¿kim stanie, a jedyny temat, który
j¹ o¿ywi³ i poruszy³, to moje wspomnienia i opowieœci o Jej rodzinnej
ziemi, o Wo³yniu. Przyrzek³am Jej
wtedy, ¿e NIE ZAPOMNÊ!!!! Bêdê
pamiêtaæ o Tych, którzy ponieœli
okrutn¹ œmieræ. Bêdê pamiêtaæ o
NIEJ. W sierpniu kolejna rocznica
rzezi wo³yñskiej. W tym dniu zamierzam modliæ siê w Mszy œw. za tych,
o których pamiêæ zanika....

Cecylia Pokomeda
Kochani Czytelnicy!
Pisz¹c na poprzednie tematy,
wci¹¿ mia³am na myœli chorobê
raka. 53 lata temu nawiedzi³ mnie
rak. Mia³am wtedy 23 lata. Gdyby
to by³o dzisiaj, to sam strach, jaki
obecnie towarzyszy tej chorobie,
sprawi³by, ¿e dawno ju¿ nie ¿y³abym. Jest inaczej: prze¿y³am 53
lata i nie odczuwam skutków
choroby. Ju¿ wtedy lekarz, wypisuj¹c mnie do domu z otwartymi
ranami pachami, poda³ mi tajemnicze zakoñczenie leczenia w
domu, metod¹ „skarby medycyny ludowej”. Dlaczego w domu?
Gdy¿ w szpitalu za leczenie sposobem medycyny ludowej lekarz
traci³ pracê. Dzisiaj chyba te¿.
Ca³a moja choroba trwa³a 3 miesi¹ce. Œrodkowy miesi¹c w szpitalu. Dzisiejszym lekarzom mogê

Imiê Unii
(DOBRA). 30 czerwca radni podczas sesji Rady Miasta podjêli
uchwa³ê w sprawie nadania imienia
Gimnazjum w Dobrej. Placówka ta od
1 wrzeœnia otrzyma miano „Unii Europejskiej”.
mm

udowodniæ, ¿e by³am chora na
raka. To, dlaczego zachorowa³am
i ca³y przebieg choroby doskonale pamiêtam. Ale nikt mnie dzisiaj
nie chce s³uchaæ. Zwraca³am siê
do wielu instytucji i osób, które
dawa³y mi do zrozumienia, ¿e jest
to temat g³upi, nienormalny i osoba, która go porusza, nie zas³uguje na powa¿ne traktowanie. Uwa¿am, ¿e jest to temat g³upi dla
tych, którzy nie cierpi¹. Natomiast ci, którzy cierpi¹, pomog¹
mi ten temat rozwin¹æ ze swoimi
lekarzami. Dlatego te¿ piszê do
osób chorych i cierpi¹cych.
Mamy jeden wspólny cel, przerwaæ lekcewa¿enie leczenia chorych, dodaj¹c do leczenia dzisiejszego, star¹ metodê, która przetrwa³a wiele wieków - skarby
medycyny ludowej. Œwiat medycyny powinien wzi¹æ pod uwagê
leczenie naszych przodków, które by³o ³atwiejsze, prostsze i nie
przynosz¹ce tylu cierpieñ z pozytywnymi skutkami leczenia.
Chorzy, proszê Was o wspó³pracê. Podajê mój numer telefonu:
091 397 42 12.
Cecylia Pokomeda

Konkurs na aktywn
wie w powiecie
Starostwo Powiatowe w £obzie
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie, w ramach programu „Piêkna wieœ”, og³aszaj¹ konkurs „AKTYWNA WIEŒ 2009”. W tym roku
ocenie podlega³a bêdzie g³ównie
aktywnoœæ mieszkañców wsi.
W zwi¹zku z powy¿szym gminy
wytypuj¹ po trzy najbardziej aktywne wsie ze swojego rejonu, do dnia
7 sierpnia br.
Wytypowane wsie wezm¹ udzia³
w drugim etapie konkursu, który
odbêdzie siê w dniach od 17 do
28.08.2009 r. W tym terminie komisja
konkursowa przeprowadzi wizytacje zg³oszonych wsi oraz dokona ich

oceny. W tym roku wsie z danej
gminy bêd¹ konkurowaæ dru¿ynowo z wsiami z pozosta³ych gmin.
Ocenie zostan¹ poddane: ogólna
estetyka wsi, sposób zaprezentowania walorów wsi, dzia³ania podejmowane na rzecz mieszkañców wsi, zaanga¿owanie mieszkañców w trakcie realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, promocja wsi na zewn¹trz,
indywidualizm / specyficzne walory
wsi (np. rêkodzie³o, zespó³ ludowy,
produkt lokalny, kultywowanie
dawnych tradycji itp.).
Rozstrzygniêcie i og³oszenie wyników konkursu nast¹pi 13.09. br. na
Do¿ynkach Powiatowych, które odbêd¹ siê w Radowie Ma³ym. (wp)
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Pierwsza taka miss
(POWIAT). 10 lipca
w Hali Sportowo-Widowiskowej odby³o siê
pierwsze zgrupowanie
kandydatek pretenduj¹cych do korony Miss
Ziemi £obeskiej 2009.
Kandydatki mia³y okazjê spotkaæ siê z wiza¿ystkami reprezentuj¹cymi firmê AVON oraz
fryzjerkami z zak³adu
fryzjerskiego „Wiesia”.
Spotkanie poprowadzi³a instruktor tañca
pani Katarzyna Radomska, która jest
autorem choreografii
scenicznej podczas
wyborów.
Kandydatki zg³osi³y siê z terenu
ca³ego powiatu ³obeskiego i reprezentuj¹ m.in. takie miejscowoœci jak:
£obez, Resko, Lesiêcin, Radowo
Ma³e.
Pomys³odawc¹ wyborów miss
jest Wydzia³ Promocji Urzêdu
Miejskiego w £obzie. Inspiracj¹
by³a oczywiœcie Miss Polski Klaudia Ungermann. Z racji tego, ¿e s¹
to pierwsze wybory Miss Ziemi
£obeskiej, w³aœciwie nie by³o ¿adnych ograniczeñ czy szczególnych wymagañ od kandydatek,
prócz wieku. Doln¹ granic¹ jest 15
lat. Górnej granicy wieku nie by³o.
- Du¿o dziewcz¹t zg³osi³o siê nam
spoza powiatu ³obeskiego ze Szczecina, Stargardu, Maszewa, ale sama
nazwa wskazuje na to, ¿e s¹ to wybory Miss Ziemi £obeskiej, to si³¹ rze-

czy chcemy mieæ swoje dziewczyny.
Ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³, poniewa¿
traktujemy to bardziej w formie zabawy, a nie w ramach powa¿nego,
sztywnego konkursu. Najstarsza z
dziewcz¹t ma 22 lata. Gdyby zg³osi³y
siê starsze panie, te¿ wziê³yby udzia³
– powiedzia³a Joanna Pietrzyk.
Zaplanowano trzy wyjœcia.
Pierwsze bêdzie mia³o miejsce o godzinie 15.00 w stroju codziennym.
Tutaj dziewczêta maj¹ mo¿liwoœæ
przy pomocy stroju zaprezentowaæ
nie tylko swoje kszta³ty i urodê, ale
przede wszystkim osobowoœæ. Drugie wyjœcie jest ju¿ w stroju pla¿o-

wym , ale i tu panuje dowolna interpretacja – mo¿e to byæ zarówno strój
k¹pielowy, jak i koszulka i krótkie
spodenki. Wszystko zale¿y od w³asnej inicjatywy kandydatek i ich
odwagi. Trzecie wyjœcie bêdzie mia³o miejsce ju¿ przed rozdaniem nagród. Dziewczêta wyjd¹ w strojach
wieczorowych – suknie równie¿
zapewniaj¹ sobie same i wed³ug w³asnego gustu.
Organizatorzy ze swojej strony
zapewniaj¹ fryzury i makija¿ oraz
pani¹ instruktor tañca.
W jury bêd¹: burmistrz Ryszard
Sola, zastêpca burmistrza Ireneusz

Kabat, sekretarz gminy Monika Jarzêbska, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej El¿bieta Kobia³ka, przedstawiciele prasy i Tadeusz Korzeniewski, którzy bêd¹ wybieraæ Miss
Fotoreporterów, Monika Nowicka z
firmy Avon, jako g³ówny sponsor i
Miss Polski Klaudia Ungermann.
Oczywiœcie i publicznoœæ bêdzie
mia³a mo¿liwoœæ wyboru w³asnej
miss w drodze g³osowania przeprowadzonego wœród widowni w trakcie obchodów „Dni £obza 2009”.
G³ówn¹ nagrod¹ jest weekend w
Niechorzu dla dwóch osób, ufundowany przez Zofiê Piesiakowsk¹. mm
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I RUNDA PUCHARU BA£TYKU

Natalia Mentel z Reska na 3 miejscu
14 czerwca w Chojnie na torze
motocrossowym odby³a siê I Runda
Pucharu Ba³tyku w ka¿dej z klas przeprowadzono po dwa biegi. D³ugoœæ
toru wynosi³a blisko 2km na której
rozmieszczono 14 ziemnych skoczni
(chop) na najwiêkszej chopie zawodnicy przelatywali w powietrzu
odcinek 20 metrów by³o to bardzo
widowiskowe.
Reprezentanci miasta Reska w

zawodach pokazali ¿e i w tej kategorii sportu mo¿emy osi¹gaæ dobre wyniki i zajêli wysokie miejsca w klasie
Junior Natalia Mentel zajê³a trzecie
miejsce natomiast w klasie Amator II
Mariusz Tomala znalaz³ siê na 4 miejscu a Piotr Tomala na 5 miejscu. II
Runda Pucharu Ba³tyku odbêdzie
siê w Koszalinie organizatorem zawodów bêdzie klub MX Koszalin w
miesi¹cu sierpniu.
w.w.

Walka w powietrzu

Sparingi w nadchodz¹cym
weekendzie
Nasze powiatowe dru¿yny ju¿
rozpoczynaj¹ przygotowania do
kolejnego sezonu pi³karskiego.
W najbli¿sz¹ sobotê, 18 lipca, IVligowy Sarmata rozegra sparing z
III-ligow¹ Reg¹ Trzebiatów, na
boisku w Trzebiatowie, o godz.

18.00. Wszystkie najbli¿sze sparingi Sarmata rozegra na wyjazdach.
Tak¿e w sobotê, Œwiatowid
£obez pojedzie na mecz do Wêgorzyna z tamtejsz¹ Spart¹. Pocz¹tek
o godz. 13.00.
(r)

Nasze zespo³y a¿ w piêciu ligach, czyli mniej derbów

Sparta Wêgorzyno pozostaje
w V lidze
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej poinformowa³, ¿e Sparta
Wêgorzyno pozostanie w V lidze. W
tym roku panuje spore zamieszanie
w tabelach ligowych i do dzisiaj nie
wiadomo do koñca, kto bêdzie ostatecznie graæ w jakich ligach. Dotyczy to oczywiœcie zespo³ów awansuj¹cych i spadaj¹cych. Wci¹¿ zale¿y
to od iloœci spadkowiczów w poszczególnych ligach oraz z³o¿onych
(lub nie) licencji. Na dzisiaj wiadomo
tylko, ¿e Sparta pozostaje w V lidze,
a spad³ z niej tylko jeden zespó³ –
Mieszko Mieszkowice.
Tym sposobem chyba po raz
pierwszy w historii pi³karskiej po-

wiatu nasze dru¿yny bêd¹ wystêpowaæ w a¿ piêciu ligach. Sta³o siê
to tak¿e po tym, jak Œwiatowid
£obez zg³osi³ drug¹ dru¿ynê do
gry w klasie B. Na dzisiaj nasze
zespo³y bêd¹ graæ w ligach: Sarmata Dobra – IV liga, Sparta Wêgorzyno – V liga, Mewa Resko i Œwiatowid £obez – Klasa Okrêgowa,
Radovia Radowo Ma³e – Klasa A i
Œwiatowid II £obez – Klasa B. W
nadchodz¹cym sezonie 2009/2010
bêdziemy wiêc ogl¹daæ mniej meczów derbowych, bo tylko miêdzy
Mew¹ Resko a Œwiatowidem
£obez. Chyba, ¿e przytrafi¹ nam
siê derby pucharowe.
(r)

CECH zaprasza do siebie
Rozpoczynasz dzia³alnoœæ gospodarcz¹? A mo¿e masz ju¿ w³asne przedsiêbiorstwo? Masz problemy z za³atwieniem formalnoœci? Zapraszamy do zrzeszenia siê w Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie.
Korzyœci jakie proponujemy wszystkim zrzeszonym:
1. Uzyskanie tytu³u czeladnika i mistrza
2. Pomoc w wype³nieniu deklaracji ZUS
3. Pomoc w za³atwianiu wszelkich formalnoœci w urzêdzie skarbowym
4. Pomoc w za³o¿eniu w³asnego przedsiêbiorstwa (wpis do ewidencji, numer
regon, NIP, sk³adki na ubezpieczenie)
5. Pomoc w znalezieniu lokalu
6. Oferujemy szkolenia z ramienia pañstwowej inspekcji pracy oraz BHP
7. CECH ma swojego przedstawiciela w fundacji na rzecz rozwoju powiatu
³obeskiego.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie CECHU: ul. S³owackiego 6, 73150 £obez oraz pod nr tel. 091 39 709 94. Biuro czynne jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8-16.
Zapraszamy

Zaproszenie do bryd¿a
W dniu 26 07.09 o godz. 10.00
odbêdzie siê otwarty turniej bryd¿a
sportowego parami o mistrzostwo
powiatu ³obeskiego. Miejsce spo-

tkania – Hala Sportowa przy Gimnazjum w Wêgorzynie. Organizatorzy
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych.
Jan Makowiecki
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WAKACYJNY PATROL W AKCJI

W Przemys³awiu, £osoœnicy i £ugowinie

Nie zapomina o dzieciach
na wsi

Zespó³ ds. Nieletnich Komendy
Powiatowej Policji w £obzie w dniu
6 lipca br. w dalszym ci¹gu kontynuowa³ dzia³ania w ramach programu
prewencyjnego WAKACYJNY PATROL.
W tym dniu policjanci udali siê
do gminy Resko, aby spotkaæ siê z
dzieæmi i m³odzie¿¹ spêdzaj¹c¹ czas
w wiejskich œwietlicach w miejscowoœciach Przemys³aw, £osoœnica i
£ugowina.
Przeprowadzono miêdzy innymi
pogadanki na temat bezpiecznego

zachowania siê nad wod¹, na ulicy.
Dzieci bra³y udzia³ w konkursach
rysunkowych, odpowiada³y na pytania policjantów jak byæ bezpiecznym w czasie wakacji i nie tylko.
Poniewa¿ wczeœniej policjanci
uprzedzili o swoim przyjeŸdzie, dzieci na miejsce spotkañ przyprowadzi³y rowery, aby je oznakowaæ i zarejestrowaæ w policyjnym systemie
komputerowym. Oczywiœcie jak zawsze jednym z najwa¿niejszych
punktów programu by³a przeja¿d¿ka
radiowozem, koniecznie na sygna³ach!

Kontroluje drogê nad morze

(BE£CZNA). W poniedzia³ek 13
lipca policjanci z £obza w ramach
WAKACYJNEGO PATROLU odwiedzili dzieci z terenu gminy £obez.
Miêdzy innymi zawitali do Be³cznej
po³o¿onej na trasie prowadz¹cej w
rejon pasa morskiego. Z uwagi na
bardzo du¿y ruch i fakt, ¿e kierowcy
czêsto nie przestrzegaj¹ ograniczenia
prêdkoœci na terenie tej miejscowoœci, policjanci wraz z dzieæmi ze œwietlicy wiejskiej przeprowadzili akcjê
„Cytrynka-cukierek”. Niestety jak siê
okaza³o, potwierdzi³y siê s³owa
mieszkañców Be³cznej, wiêkszoœæ
kierowców zosta³a poczêstowana

plasterkiem cytryny za nie przestyganie ograniczenia prêdkoœci. Ponadto
policjanci przeprowadzili pogadanki
z dzieæmi na temat bezpiecznego zachowania, oznakowali kilkanaœcie
rowerów. Nastêpnie zawitali do malutkiej miejscowoœci £ob¿any. Tutaj
równie¿ spotkali siê z dzieæmi, które
oprócz odpowiedzi na pytania dotycz¹ce bezpiecznego zachowania mog³y popisaæ siê przed policjantami
swoimi umiejêtnoœciami plastycznymi. Dzieci rysowa³y sytuacje, w jakich
mo¿e dojœæ do wypadku podczas zabawy. Wszystkie dzieci zosta³y nagrodzone upominkami.
(kp)

tygodnik ³obeski 14.07.2009 r.

Z WAKACYJNYM PATROLEM
bezpieczniej

(£OBEZ) Dzieñ 10 lipca by³ jednym z ciekawszych dni tego lata dla
dzieci z Osiedla H. Sawickiej w
£obzie. WAKACYJNY PATROL
policjantów z komendy w £obzie
zawita³ na osiedle niespodziewanie i
wniós³ wiele radoœci tego popo³udnia dla bawi¹cych siê tam dzieci.

Nie tylko one by³y tym zaskoczone,
równie¿ by³a to niespodzianka dla
przebywaj¹cych z nimi rodziców.
Policjanci przeprowadzili konkursy
o bezpiecznym zachowaniu siê podczas wakacji, znakowali rowery, które po chwili przyprowadzili m³odsi i
starsi mieszkañcy osiedla.

W Wêgorzynie, Przytoni, Sielsku i Mieszewie

WAKACYJNY PATROL
dobry nawet w deszcz
(WÊGORZYNO) Dzieñ 9 lipca by³
wyj¹tkowo deszczowy, co nie
sprzyja³o zabawom na œwie¿ym powietrzu. Tym razem WAKACYJNY
PATROL ³obeskiej policji wyjecha³
do dzieci z gminy Wêgorzyno.
Funkcjonariusze odwiedzili miêdzy innymi œwietlicê œrodowiskow¹
w Wêgorzynie oraz œwietlice wiej-

skie w Przytoni, Sielsku i Mieszewie.
Padaj¹cy deszcz sprawi³, ¿e policjanci zorganizowali zajêcia dla dzieci w
œwietlicach, gdzie rozmawiali o bezpiecznym zachowaniu siê nad wodê,
na drodze. Dzieci bra³y udzia³ w konkursach plastycznych i ka¿de zosta³o obdarowane drobnym upominkiem.
(kp)

Zniszczy³ samochód
Niebezpieczne wyprzedzanie
W dniu 6 lipca br., oko³o godz.
16.00, na drodze Wêgorzyno – Winniki, kieruj¹cy samochodem marki
Peugeot, rozpoczynaj¹c manewr
wyprzedzania nie upewni³ siê, czy
jest sam wyprzedzany i zajecha³ drogê Citroenowi. Nastêpnie dosz³o do
zderzenia obu pojazdów, które zosta³y uszkodzone.

Daniel na drodze
W dniu 6 lipca br., oko³o godz.
16.00, na drogê ze Strzmieli do Radowa Ma³ego nagle z pobocza wbieg³
daniel. Zwierzê zosta³o uderzone
przez nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Renault, który uleg³ uszkodzeniu.

Ukradli antenê CB
W nocy z 7 na 8 lipca br., w Resku,
przy ul. Boles³awa Prusa, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y anteny
CB zamontowanej na dachu samochodu marki Citroen Berlingo. W³aœciciel swoje straty wyceni³ na kwotê 150 z³.

Sarna na drodze
W dniu 7 lipca br., oko³o godz.
8.35, na drodze Dobropole – Dobra,
pod nadje¿d¿aj¹cy autobus marki
Jelcz wbieg³a sarna, która spowodowa³a uszkodzenia pojazdu.

W dniu 11 lipca br. o godz. 23.00,
w £obzie, przy ul. Placu 3 Marca,
³obescy policjanci zatrzymali na gor¹cym uczynku zniszczenia samochodu Piotra C. Wymieniony w tym
czasie zniszczy³ samochód Renault
Twingo, uderzaj¹c w jego karoseriê
piêœciami. W³aœciciel pojazdu swoje
straty wyceni³ na kwotê powy¿ej
300 z³.

NietrzeŸwi na drogach
powiatu ³obeskiego
W ostatni weekend na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali siedmiu nietrzeŸwych kieruj¹cych. W dniu 10 lipca byli to kierowcy motoroweru i roweru. W pozosta³e dni zatrzymano dwie osoby
kieruj¹ce samochodami i kolejnych
trzech rowerzystów. Policja przypomina, ¿e kierowanie pojazdem pod
wp³ywem alkoholu jest przestêpstwem i zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 2.

Zatrzymani poszukiwani
W dniu 10 lipca br. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie trzy osoby poszukiwane. Dwie z nich zosta³y przekonwojowane do zak³adu karnego celem
odbycia kary pozbawienia wolnoœci, jedna po ustaleniu miejsca pobytu zosta³a zwolniona do domu.

W³ama³ siê do baru, nastêpnie przeprosi³

Skruszony
w³amywacz
(RESKO) Niecodzienny w³amywacz zosta³ zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie. Najpierw w nocy z 7 na
8 lipca, oko³o godz. 1.00, usi³owa³ siê
w³amaæ do baru „Tawerna” w Resku,
a nastêpnie rano, po wytrzeŸwieniu,
uda³ siê skruszony do w³aœciciela
baru, aby go przeprosiæ za swój postêpek.
Jak ustalili kryminalni, w³amy-
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wacz usi³owa³ dostaæ siê do baru
poprzez zdjêcie dachówek w dachu,
a gdy wszed³ na zaplecze sp³oszy³ go
alarm. Prawdopodobnie osob¹, która przekona³a sprawcê do takiego
„za³atwienia” sprawy by³ jego brat,
który przeprowadzi³ z nim rozmowê
wychowawcz¹. Po tym wszystkim
zatrzymanie 27 letniego mieszkañca
Reska sta³o siê ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
(kp)

Program Jarmarku
Scena Œredniowieczna
- Ruiny Zamku w Dobrej
24.07.2009 (pi¹tek)
Godz. 19.45 - Przemarsz przez Rynek
Godz. 20.00 - Prezentacja bractw rycerskich

25.07.2009 (sobota)
Godz. 12.00 - Uroczyste powitanie bractw rycerskich
Godz. 14.30 - Turniej bojowy bractw rycerskich
Godz. 16.30 - ¯ycie obozowe
Godz. 18.00 - Przedstawienie œredniowieczne
Godz. 18.30 - Biesiada rycerska
Godz. 20.00 - Przemarsz bractw przez rynek i bitwa o zamek w Dobrej
Godz. 21.00 - ¯ycie obozowe

PCK informuje o zbiórce publicznej przeprowadzanej przez wolontariuszy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, która odbêdzie siê na terenie £obza w dniach od
17 do 19 lipca br. w godzinach od 9. do 18.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na dzia³alnoœæ
statutow¹ PCK.

Wyrok
Sygn. akt II K 228/09 Ds. 127/09/Sp Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej Dnia 26 czerwca 2009r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR Józef Sitek, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a, Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 26 czerwca 2009r.
Sprawy

Kamila Krzysztofa Baliñskiego
s. Grzegorza i Urszuli z d. Wyrzykowska, ur. 11 lipca 1988r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 27 lipca 2007r. w £obzie na ulicy Niepodleg³oœci przy sklepie
„¯abka” dokona³ przyw³aszczenia telefonu komórkowego m-ki Sony Ericsson
K500 o wartoœci 350 z³otych w ten sposób, ¿e otrzyma³ go od Anny Rodak
pod pretekstem obejrzenia i ods³uchania plików mp3, a nastêpnie oddali³ siê
z miejsca nie oddaj¹c ju¿ telefonu pokrzywdzonej, czym dzia³a³ na szkodê
Anny Rodak, tj. o czyn z art. 284 par. 1 kk
II. w dniu 5 sierpnia 2007r. w £obzie na ul. Kraszewskiego kierowa³ na
drodze publicznej rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178a par. 2 kk
I. oskar¿onego Kamila Krzysztofa Baliñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i za czy opisany w punkcie I aktu oskar¿enia
na podstawie art.284 par. 1 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci, zaœ za czyn opisany w punkcie II aktu oskar¿enia na podstawie art. 178a par. 2 kk wymierza mu karê 2 (dwóch) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci;
II. na podstawie art. 85 kk i art. 86 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego
karê ³¹czn¹ 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
III. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art 70 par. 2 kk i art. 73 par. 2 kk
wykonania orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat i oddaje go w tym czasie pod
dozór kuratora;
IV. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzania wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Andrzeja Tomaszewskiego kwotê 1.903,20 (jeden tysi¹c dziewiêæset trzy 20/
100) z³otych, w tym kwotê 343,20 (trzysta czterdzieœci trzy 20/100) z³otych
tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Kamila
Krzysztofa Baliñskiego;
VII. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.

CMY K
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Kronika naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Zuzanny

Wiktoria z rodzicami

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

