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Rynek w £obzie – bez firm nie bêdzie rozwoju

Wzros³a liczba
pustostanów
(£OBEZ) Czy wzrastaj¹ca liczba pustostanów, czyli powierzchni niewynajêtych w
£obzie, to efekt stagnacji gospodarczej
stolicy powiatu, czy te¿ trend obrazuj¹cy
ogólny stan gospodarki kraju? Jakiej byœmy nie otrzymali odpowiedzi na to pytanie, to i tak bêdzie dla nas z³a.

NZOZ Intermed Sp. z o.o.
zatrudni w pe³nym
lub niepe³nym
wymiarze czasu pracy

pielêgniarkê

w oœrodku zdrowia w Iñsku.
Tel. 091 39 52 726,
693 162 216.

Szarpali siê
z policjantami
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) 20 sierpnia br.
s³u¿bê na terenie gminy Wêgorzyno
pe³ni³ policjant wraz ze stra¿nikiem
miejskim. Ok. godz. 22.50 patrol na
promenadzie zauwa¿y³ grupkê m³odych ludzi, w wieku od 18 do 34 lat,
którzy spo¿ywali alkohol i zachowywali siê bardzo g³oœno, krzyczeli, u¿ywali s³ów wulgarnych. Funkcjonariusze postanowili wylegitymowaæ m³ode
osoby i zobowi¹zaæ do zachowania ciszy.
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Z DRUGIEJ STRONY
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Z drugiej strony

Po 70 latach musimy podejmowaæ
walkê równie ciê¿k¹, jak nasi ojcowie,
ale o przetrwanie gospodarcze,
kulturowe i duchowe
Kazimierz Rynkiewicz

1 wrzeœnia bêdziemy obchodziæ
70 rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Tydzieñ przed uderzeniem
Niemiec na Polskê, 23 sierpnia 1939
roku, Niemcy podpisa³y pakt ze
Pakt Ribbentrop - Mo³otow
Pakt Ribbentrop - Mo³otow - nazwa odnoszona zarówno do samego Paktu o Nieagresji pomiêdzy III
Rzesz¹ Niemieck¹ i Zwi¹zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r., jak i w
szczególnoœci do tajnego protoko³u dodatkowego stanowi¹cego za³¹cznik do tego Paktu.
Tajny protokó³ dodatkowy:
Przy sposobnoœci podpisania
uk³adu o nieagresji miêdzy Rzesz¹
Niemieck¹ i Zwi¹zkiem Socjalistycznych Sowieckich Republik
podpisani pe³nomocnicy obu stron
w œciœle poufnej rozmowie rozpatrzyli sprawê rozgraniczenia stref
interesów w Europie Wschodniej.
Rozmowa ta doprowadzi³a do nastêpuj¹cego rezultatu:
1. W wypadku przeobra¿eñ terytorialno-politycznych na terenach nale¿¹cych do pañstw ba³tyckich (Finlandia, Estonia, £otwa,
Litwa) pó³nocna granica Litwy stanowi równoczeœnie granicê stref interesów Niemiec i ZSSR. Obie strony uznaj¹ interesy Litwy na obszarze Wieleñszczyzny.
2. W wypadku przekszta³cenia
terytorialno-politycznych terenów
nale¿¹cych do pañstwa polskiego
strefy Niemiec i ZSSR zostan¹ rozgraniczone w przybli¿eniu lini¹ rzek
Narwi, Wis³y i Sanu. Kwestia czy
interesy obustronne oka¿¹, ¿e jest
po¿¹dane utrzymanie niepodleg³ego pañstwa polskiego, bêdzie mog³a zostaæ wyjaœniona dopiero w
toku dalszego rozwoju politycznego. W ka¿dym wypadku obydwa
rz¹dy rozwi¹¿¹ tê kwestiê na drodze
przyjacielskiego porozumienia.
3. W odniesieniu do po³udniowego wschodu Europy ze strony
sowieckiej podkreœlono zainteresowanie Besarabi¹. Ze strony niemieckiej zadeklarowano ca³kowite
desinteressement polityczne dla
tych terenów.
4. Obydwie strony bêd¹ traktowa³y ten protokó³ jako œciœle tajny.
Moskwa, dnia 23 sierpnia 1939 r.
Za rz¹d Rzeszy Niemieckiej: Z upo-

Zwi¹zkiem Radzieckim o nieagresji i
faktycznie o IV rozbiorze Polski.
Niemcy uderzy³y 1 wrzeœnia, Sowieci – 17 wrzeœnia. O tym, co miêdzy
innymi utraciliœmy w jej wyniku,
mówi pisarz Stanis³aw Srokowski,
który goœci³ w Œwidwinie w maju br.
Szkoda, ¿e mówi³ do tak niewielu

osób, którym zechcia³o siê przyjœæ
do biblioteki miejskiej. Zamieszczamy jego wypowiedŸ, bo warto przeczytaæ ten tekst, by zdaæ sobie sprawê z przyczyn naszych wspó³czesnych nieporozumieñ w budowie
niepodleg³ego pañstwa. Tak¿e ze
stanu naszych elit, tych pañstwo-

wa¿nienia
Rz¹du
ZSSR:
v. Ribbentrop i W. Mo³otow.
***
NKWD – Gestapo – OUN - (SB)
Naziœci wspó³pracowali z radzieckim NKWD w dziele eksterminacji narodu polskiego. Wyrazem
daleko posuniêtej kooperacji by³y
wspólne konferencje Gestapo i
NKWD. Pierwsza konferencja
wspólna NKWD i Gestapo mia³a
miejsce w Brzeœciu nad Bugiem 27
wrzeœnia 1939 roku. Jej tematem
przewodnim by³y metody zwalczania w zarodku przez obu okupantów
konspiracji niepodleg³oœciowej. II
Konferencja NKWD i Gestapo odby³a siê pod koniec listopada 1939
roku w Przemyœlu. Jej tematyka zosta³a poszerzona o problem wymiany jeñców polskich oraz metodykê
eksterminacji ludnoœci polskiej.
Podczas tej konferencji na mocy rozkazu Stalina przekazano Hitlerowi
min. 150 komunistów niemieckich.
W dniu 20 lutego 1940 r. rozpoczê³a siê w Zakopanem, w willi „Pan
Tadeusz”, III Metodyczna Konferencja NKWD i Gestapo. Wspólne
plany eksterminacyjne konstruowano do 4 kwietnia 1940 r. W marcu
1940 kolejna podkonferencja mia³a
miejsce w Krakowie. Nazistowska
akcja A-B, polegaj¹ca na wymordowaniu polskiej inteligencji, zosta³a
dziêki tym konferencjom skoordynowana z radzieck¹ akcj¹ rozstrzeliwania jeñców w Katyniu, Twerze i
Charkowie oraz wiêŸniów w Bykowni i Kuropatach pod Miñskiem. Protokó³ koñcowy III Metodycznej
Konferencji Gestapo - NKWD zak³ada³ likwidacjê ludnoœci polskiej do
roku 1975, poprzez jej wymordowanie i deportacje. Stronê niemieck¹ reprezentowa³ Adolf Eichmann i póŸniejszy szef dystryktu radomskiego
GG Zimmerman. Stronê radzieck¹
reprezentowali m.in. Eichmans oraz
Rita Zimmerman (szefowa ³agru
dzieciêcego i komendantka kopalni
z³ota na Ko³ymie). Inn¹ form¹ wspó³pracy radziecko-nazistowskiej by³o
tworzenie przez sowiecki wywiad na
obszarze Generalnego Gubernatorstwa za pomoc¹ zwerbowanych le-

wicowych (komunistycznych lub
tzw. jednolitofrontowców) dzia³aczy organizacji konspiracyjnych o
zabarwieniu
komunistycznym,
które mia³y rozpracowywaæ dla
gestapo i NKWD polskie podziemie niepodleg³oœciowe pod p³aszczykiem swojej dzia³alnoœci konspiracyjnej (organizacje „Sierp i
M³ot”, „Proletariusz” oraz „Stowarzyszenie Przyjació³ ZSRR”).
W okresie tym równoleg³e dzia³a³a w Zakopanem szko³a dywersyjno-szpiegowska za³o¿ona przez
hitlerowskie s³u¿by specjalne z inicjatywy OUN i szkoli³a tam swoj¹
agenturê zwerbowan¹ z nazistowskich nacjonalistów ukraiñskich
do OUN-SB, która to póŸniej dokonywa³a bestialskich mordów na
ludnoœci polskiej, a tak¿e ¿ydowskiej i ukraiñskiej. Szko³a ta by³a
czêsto wizytowana przez funkcjonariuszy Gestapo i NKWD, którzy
byli zainteresowani wykorzystaniem OUN-SB do niszczenia polskoœci na ziemiach okupowanych
po 1939 roku przez Niemcy i ZSRR.
Skutki wspó³pracy sowiecko
niemieckiej dla Polaków
Niemcy mieli dla Polski tzw. Generalny Plan Wschodni - wielki
plan germanizacji oraz eliminacji
ludnoœci polskiej. Bezpoœrednim
efektem wspó³pracy miêdzy Gestapo a NKWD by³a wymiana informacji na temat personaliów i pobytu przedstawicieli polskiej inteligencji. Dane te pos³u¿y³y do planowo przeprowadzanych masakr
intelektualistów w Akcji AB „Ausserordentliche
Befredungsaktion”, w której zg³adzono ponad 8
tys. najwybitniejszych przedstawicieli polskiej inteligencji, oraz
tzw. Intelligenzaktion w szeregu jej
regionalnych etapów jak: Sonderaktion Krakau - akcja eliminacji
krakowskiej inteligencji, Sonderaktion Lublin - eliminacja lubelskiej inteligencji, Intelligenzaktion
Pommern - eliminacja pomorskiej
inteligencji polskiej, Intelligenzaktion Schlesien - eliminacja œl¹skiej
inteligencji itd.

wych i tych lokalnych. Bo dopiero
w³aœciwa diagnoza mo¿e uruchomiæ
w³aœciw¹ prognozê, czyli plan naprawy pañstwa. A ¿e jest co naprawiaæ, pokazuje list „Antysalonowca”, opisuj¹cy dzisiejszy stan rz¹dzenia Polsk¹. Na takie rz¹dzenie
zgodziæ siê nie mo¿na. Analizuj¹c
sytuacjê przedwojenn¹, jak na d³oni
widzimy walkê interesów obcych
mocarstw. Te interesy nie zniknê³y.
Kto ich i dzisiaj nie chce dostrzegaæ,
jest po prostu g³upi lub dzia³a na
szkodê Polski. Nie mo¿e byæ zgody
na to, by Polska by³a tylko terenem
gier dla obcych interesów. Gdy w
1939 r. pokolenia ojców i dziadów
walczy³y o przetrwanie fizyczne ojczyzny, dzisiaj musimy podejmowaæ
walkê równie ciê¿k¹, jak oni, o przetrwanie gospodarcze, kulturowe i
duchowe. Je¿eli jej nie podejmiemy,
zostaniemy li tylko tani¹ si³¹ robocz¹
instaluj¹cych siê tu w przeró¿ny
sposób obcych interesów.
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Okaza³o siê, ¿e by³ nietrzeŸwy

Wypad³ z drogi
i uderzy³ w drzewo
(RESKO) W sobotê rano, 22
sierpnia, na drodze 151 Starogard –
Prusim, kieruj¹cy samochodem dostawczym marki Kia Dariusz G., ze
Stargardu Szczeciñskiego, na prostym odcinku drogi zjecha³ na pobocze, a nastêpnie czo³owo uderzy³ w

drzewo. Kierowca po wyci¹gniêciu z
auta z niewielkimi obra¿eniami cia³a
zosta³ przewieziony do Szpitala w
Gryficach. Jak siê okaza³o, kierowca
by³ nietrzeŸwy. Badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 0,22 mg/l. (KP)

Teraz odpowiedz¹ przed S¹dem

Nieletni skradli
pieni¹dze
z samochodu
17 sierpnia br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali 15 letniego Rados³awa S.,
mieszkañca £obza, który wraz z koleg¹ Dawidem R., lat 12, skradli pieni¹dze w kwocie 2300 z³.
Zdarzenie mia³o miejsce kilka dni

wczeœniej. Z otwartego samochodu,
zaparkowanego w £obzie, nieletni
wyci¹gnêli pieni¹dze znajduj¹ce siê w
skrytce. Zdobytym ³upem podzielili siê
i wydali ca³¹ skradzion¹ kwotê. Teraz
nieletni odpowiedz¹ za kradzie¿ przed
S¹dem Rodzinnym i Nieletnich. (kp)
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Zatrzymano
dealera
narkotykowego
(RESKO) 17 sierpnia br.
policjanci z £obza zatrzymali
na terenie gminy Resko
dealera narkotykowego,
który w domu mia³ a¿ 20
porcji narkotyku w postaci
amfetaminy.
Tego dnia wieczorem, policjanci
z Komendy Powiatowej w £obzie, w
wyniku przeprowadzonych dzia³añ
operacyjnych, zatrzymali 20 letniego mieszkañca gminy Resko Bartosza K., który w domu mia³ a¿ 100 gram
narkotyku w postaci amfetaminy, z
którego mo¿na przygotowaæ 20 porcji tego odurzaj¹cego œrodka. Funkcjonariusze dokonuj¹c przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych znaleŸli tak¿e wagê przeznaczon¹ do
porcjowania narkotyków. Ustalili
ponadto, ¿e zatrzymany mê¿czyzna
odp³atnie udziela³ substancji
odurzaj¹cych mieszkañcowi £obza.
Zatrzymany mê¿czyzna us³ysza³ zarzuty z Ustawy o Przeciwdzia³aniu Narkomanii - art. 62 par. 2, za co grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)
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W £obzie mieszkanie za 2600 z³/mkw.

Rozpoczê³a siê budowa
pierwszego bloku mieszkalnego
(£OBEZ) Na pustym od wielu
lat placu, przy ul.
Orzeszkowej w £obzie,
rozpoczêto wykopy. To
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Jutrzenka” przyst¹pi³a do
budowy budynku
wielorodzinnego.
Ma tu powstaæ budynek 4-kondygnacyjny, 32-rodzinny. Wykonawc¹ jest drawska firma Romana
Or³owskiego. Mieszkania maj¹ byæ
oddane w IV kwartale 2010 roku.
Jak nas poinformowa³a prezes
Jutrzenki Jolanta Wasielewska - inwestycja jest finansowana ze œrodków w³asnych przysz³ych cz³onków
spó³dzielni, nabywaj¹cych mieszkania. Etap przygotowania inwestycji
by³ finansowany ze œrodków Spó³dzielni, a poniesione koszty zosta³y
wkalkulowane w cenê 1 mkw., która
w fazie wstêpnej wynosi 2 600 z³
brutto. Spó³dzielnia w ramach obowi¹zków statutowych zaspakaja
potrzeby mieszkaniowe cz³onków i
buduje bez zysku, czyli cena wybudowania 1 mkw. odpowiada poniesionym kosztom plus wartoœæ dzia³ki budowlanej.

Prezes doda³a, ¿e zainteresowanie
kupnem mieszkañ jest du¿e i osób
chêtnych wci¹¿ przybywa. Liczy, ¿e
do zakoñczenia budowy wszystkie
mieszkania zostan¹ sprzedane.
- W sytuacji, gdy liczba chêtnych bêdzie szybko ros³a przyst¹-

pimy do budowy drugiego budynku, gdy¿ nasze zadanie inwestycyjne przewiduje docelowo budowê
dwóch budynków wielorodzinnych na tej dzia³ce. - informuje prezes Spó³dzielni.
Budowa rozpoczêta, wiêc w koñ-

Czy tak musi wygl¹daæ remont?
(ZAJEZIERZE) Pani Hanna
Zieliñska z Zajezierza ma
ju¿ doœæ ba³aganu
zwi¹zanego z remontem
mieszkania komunalnego,
znajduj¹cego siê obok jej
mieszkania. Interwencje w
urzêdzie nic nie daj¹. Niby
drobna sprawa, ale
uci¹¿liwa. Mog³oby jej nie
byæ, gdyby wykonuj¹cy
remont robili szybko i
fachowo. A tak nie jest.
Dlaczego?
W budynku nr 39 w Zajezierzu
mieszka szeœæ rodzin. Gmina posiada
w nim siódmy lokal. Mieszkanie komunalne jest malutkie – oko³o 30
mkw. Oko³o pó³ roku temu zmar³
mieszkaj¹cy w nim mê¿czyzna. Od
tamtej pory stoi pusty. Ponad dwa

miesi¹ce temu urz¹d zacz¹³ go remontowaæ.
Problem pani Zieliñskiej polega
na tym, ¿e jej mieszkanie, na poddaszu, znajduje siê obok remontowanego. Jak to na poddaszu, miejsca
jest niewiele i remont w ten sposób
prowadzony utrudni³ ¿ycie jej rodzinie. Wiadomo, ¿e remonty musz¹
byæ robione, i nikt o to nie powinien
mieæ pretensji. Jednak jak ci¹gnie siê
ponad dwa miesi¹ce i koñca nie widaæ, a w dodatku powoduje ba³agan,
to ludzie trac¹ cierpliwoœæ.
- Korytarz jest malutki, bo na
poddaszu, a tu jak zaczêli remontowaæ, to wszystko wystawili do niego, okna, suporeks, stare drzwi, cement, wszystko. Zagracili go zupe³nie. Nie postawili kontenera na gruz
i œmieci. Znalaz³ siê po mojej interwencji. Remontuj¹ to ju¿ ponad dwa
miesi¹ce. Raz robi¹, raz nie robi¹.
Panuje ogólny ba³agan, schody s¹
zachlapane. Po prostu nikt po sobie
nie sprz¹ta. Gdy by³am u burmistrza

i powiedzia³em o tym, to przyszli i
niby wymyli, polali wod¹, a¿ p³yta na
pod³odze siê wypaczy³a. Burmistrz
powiedzia³, ¿e zajmie siê t¹ spraw¹,
ale nic nie zosta³o zrobione. Dwa
tygodnie temu rozmawia³am z wiceburmistrzem Kabatem, ale bez skutku. Do tej pory nic siê tam nie robi,
a ja muszê ¿yæ w tym ba³aganie. Nie
wiem, do kogo mam siê zwróciæ w tej
sprawie, bo nikt nie chce s³uchaæ. mówi pani Zieliñska.
Trudno powiedzieæ, ile podobnych mieszkañ posiada Gmina. Bez
w¹tpienia stanowi¹ problem, bo to
opisywane nie posiada wody i kanalizacji. Do tej pory s³u¿y³o jako lokal
socjalny dla eksmitowanych. Jednak nawet w tym przypadku trudno
sobie wyobraziæ, jak cz³owiek mo¿e
mieszkaæ bez wody i toalety. A jednak takie lokale s¹.
Wnioski dla w³adz miasta s¹ proste; jak ju¿ robiæ, to szybko, porz¹dnie
i nie utrudniaæ ¿ycia innym. To przecie¿ nie s¹ wielkie wymagania. KAR

cu powstaje w £obzie pierwszy blok
mieszkalny od oko³o 20 lat. To pozytywny krok w³adz SM „Jutrzenki”,
zw³aszcza dla samego miasta. O plusach takich inwestycji w nastêpnym
numerze, bo takie budowy s¹ miastotwórcze i warto je promowaæ. (r)

Szarpali siê
z policjantami
w Wêgorzynie
Cd. ze str. 1. Jeden z mê¿czyzn nie
chcia³ podaæ swoich danych personalnych, zachowywa³ siê bardzo arogancko wobec policjanta. Podczas doprowadzania do radiowozu mê¿czyzna ten
zacz¹³ szarpaæ policjanta za mundur,
rozrywaj¹c go, próbowa³ tak¿e uderzyæ
go w twarz. Podczas szarpaniny policjant upad³ na ziemiê, a drugi z m³odych
mê¿czyzn zacz¹³ przytrzymywaæ policjanta.
Pawe³ P., lat 18, mieszkaniec Wêgorzyna, zbieg³ z miejsca zdarzenia. Drugi
z mê¿czyzn zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Grzegorz D., lat 27, te¿ z Wêgorzyna, po
wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut z art.
224 par. 2 kk, który mówi o stosowaniu
przemocy lub groŸby bezprawnej, w
celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynnoœci s³u¿bowej, za co
grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
Najbardziej agresywny mê¿czyzna
us³yszy dwa zarzuty, w tym za naruszenie nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza.
(kp)
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Rynek w £obzie – bez firm nie bêdzie rozwoju (cz. 1)

Wzros³a liczba pustostanów
(£OBEZ) Czy wzrastaj¹ca liczba pustostanów, czyli
powierzchni niewynajêtych w £obzie, to efekt
stagnacji gospodarczej stolicy powiatu, czy te¿
trend obrazuj¹cy ogólny stan gospodarki kraju?
Jakiej byœmy nie otrzymali odpowiedzi na to
pytanie, to i tak bêdzie dla nas z³a. Ró¿ne dane na
temat ³obeskiego rynku mog¹ byæ wzajemnie
sprzeczne, ale pustostany s¹ faktem. Politycy
lokalni powinni je analizowaæ i szukaæ wyjœæ.
W £obzie chyba nigdy nie by³o
tak du¿ej iloœci pustostanów, czyli
lokali do wynajêcia na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Czy to o czymœ
œwiadczy? Na wnioski przyjdzie
czas. Gdy zainteresowa³em siê tematem, kilka dni póŸniej w „Rzeczpospolitej” ukaza³ siê materia³ na
podobny temat pt. „Mniej najemców sklepów”. Gazeta informowa³a, ¿e w wielkich miastach przybywa pustostanów. Na przyk³ad ich
iloœæ w £odzi i Trójmieœcie podwoi³a siê, w stosunku do ostatniego
kwarta³u ubieg³ego roku, a wiêc w
przeci¹gu pó³rocza. Te dane jednak tylko minimalnie s¹ zbie¿ne z
obserwacj¹ rynku ³obeskiego,
gdy¿ dotycz¹ powierzchni handlowych w du¿ych galeriach i centrach handlowych, gdzie lokale
wynajmuj¹ markowe firmy i znane
sieci handlowe. W £obzie jest tylko jeden taki przypadek, w Biedronce na ul. Orzeszkowej, gdzie
po wyprowadzeniu siê firmy miêsnej stoisko po niej do tej pory
stoi puste.
Uby³o nam 5 kiosków
Obserwuj¹c rynek przez wiele
lat, mo¿na by³o dostrzec, ¿e jako
pierwsze zaczê³y wykruszaæ siê kioski. By³o to spowodowane poszerzaniem i dublowaniem ich oferty
handlowej przez sklepy spo¿ywcze,
które w walce o przetrwanie zaczê³y
wprowadzaæ sprzeda¿ prasy, chemii
i ró¿nych drobiazgów, do tej pory
„zarezerwowanych” dla kiosków.
Najszybciej pad³y kioski sieciowe
„Ruchu”, których sprzedawcy byli
jego pracownikami. Gdy przysz³o im
przechodziæ na samozatrudnienie,
okaza³o siê to zbyt kosztowne i ludzie rezygnowali. Zapewne by³y te¿
inne przyczyny. W ostatnich kilku
latach zosta³y zlikwidowane lub zamkniête kioski przy ul. Koœcielnej,
Niepodleg³oœci (na przeciwko
s¹du), przy ul. Wojska Polskiego,
Mickiewicza i Orzeszkowej.

Nowy gracz na rynku
Spore przetasowania na rynku
spowodowa³a firma Noe, która kupi³a sieæ sklepów w ramach prywatyzacji Rejonowego Przedsiêbiorstwa
Handlu Wewnêtrznego w Gryficach.
To s¹ nasze meandry prywatyzacji,
bo ludzie przez lata je dzier¿awili,
pracowali, a tu przyszed³ du¿y gracz
i kupi³ ca³¹ sieæ (sklepy w Gryficach,
£obzie i Nowogardzie kupi³a firma
Noe za ponad 4 mln). Wi¹za³o siê to
z wypowiedzeniem umów dotychczasowym najemcom i wprowadzeniem sklepów sieciowych. Lokalni
przedsiêbiorcy mogli czuæ siê oszukani, ale taki kierunek prywatyzacji
przyjêto, a przecie¿ mo¿na by³o
sprzedawaæ pojedyncze lokale nawet w przetargach ograniczonych.
To wszystko zale¿a³o od przyjêtych
za³o¿eñ prywatyzacyjnych i politycznych, bo je¿eli chcieliœmy- jako
pañstwo – tworzyæ klasê œredni¹
oraz wspieraæ ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców, to takie za³o¿enia
nale¿a³o przyj¹æ i podj¹æ w tym kierunku dzia³ania.
Firma Noe, maj¹ca wczeœniej dwa
sklepy w £obzie, wola³a wydzier¿awiaæ innym firmom zakupione powierzchnie w budynku przy ul. Niepodleg³oœci (pawilon naprzeciwko
koœcio³a), a samej wydzier¿awiaæ od
miasta lub spó³dzielni. I tak zarabia³a
na ró¿nicy cen. Jednak niedawno
zamknê³a swoje sklepy z obuwiem
(Noe i Ida), pozostawiaj¹c lokale do
wynajêcia.
Wynajem – nowy sposób
na zarabianie
£obzianie, którzy od lat jeŸdzili za
granicê zarabiaæ na ¿ycie, szybko
podpatrzyli zachodnie wzory na zarabianie pieniêdzy. To wynajem lokali. W Niemczech, Anglii lub Irlandii z wynajmu mieszkañ imigrantom
i pracownikom ¿yje spora czêœæ tamtejszej klasy œredniej. Mo¿na nic nie
robiæ, wygodnie ¿yj¹c z wynajmu,
wykorzystuj¹c nap³yw imigrantów i

U góry: lokale do wynajêcia przy ul. Niepodleg³oœci;
poni¿ej: lokal do wynajêcia po sklepie IDA przy ul. Koœcielnej.

Zamkniêty kiosk przy ul. Mickiewicza
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Wczoraj ruszy³a bawialnia dla dzieci

Kiosk przy ul. Woj. Polskiego

Napracowali siê, ryzykuj¹, ale chc¹
coœ zrobiæ

pracowników. Problem polega na
tym, ¿e tam tak mo¿na, ale kto przyjedzie do £obza za prac¹? Jednak ci
co pojechali i zarobili, musieli gdzieœ
ulokowaæ oszczêdnoœci. Kupowali
wiêc nieruchomoœci i wynajmowali.
Byæ mo¿e to jedna z przyczyn poda¿y lokali na naszym rynku. By³by on
zrównowa¿ony, gdyby wraz ze wzrostem tej poda¿y szed³ wzrost iloœci
firm, które by je wynajmowa³y. Tak
jednak siê nie dzieje. Chocia¿ powinno, gdy¿ – jak podaje Powiatowy
Urz¹d Pracy – w ostatnich trzech
latach PUP udzieli³ bezrobotnym a¿
326 bezzwrotnych dotacji na za³o¿enie firmy w ca³ym powiecie, z czego
190 w gminie £obez (w tym 50 tylko
w tym pó³roczu). Wynika³oby z tego,
¿e rynek dynamicznie rozwija siê, ale
dlaczego w takim razie wzrasta iloœæ
pustostanów? Czy¿ to nie swoisty
paradoks?
Nasza lokalna przedsiêbiorczoœæ – mocna czy s³aba?
Nie sposób w tym jednym artykule opisaæ z³o¿onoœæ i dynamikê
naszego lokalnego rynku. Trzeba
bêdzie poœwiêciæ mu wiêcej czasu,
ale chyba warto. Na zakoñczenie
ma³e podsumowanie; wystarczy
krótki spacer po mieœcie, by stwierdziæ, ¿e jest sporo lokali, a nawet
budynków do wynajêcia. Naliczy³em kilkanaœcie. Na niektórych oferta wynajmu wisi ju¿ kilka lat, na innych kilka miesiêcy lub kilka dni.
Mimo tego niektórzy stawiaj¹ nowe
budynki z lokalami, nie zwa¿aj¹c na tê
sytuacjê. Jest te¿ spory ruch w dzia³alnoœci gospodarczej; jedni zamykaj¹ sklepy lub je przenosz¹, jeszcze
inni likwiduj¹ us³ugi, a inni wchodz¹
na ich miejsce. Tak by³o w przypadku
dawnego sklepu rowerowego nad
Reg¹, który zosta³ przeniesiony bli¿ej
centrum, a na jego miejscu powsta³a
bawialnia dla dzieci. Piszemy o tym
obok, pokazuj¹c, jak ludzie próbuj¹
znaleŸæ swoje miejsce nie tylko na
rynku, w biznesie, ale tak¿e chc¹ realizowaæ swoje marzenia.
Jeszcze niedawno, naprzeciwko
Netto by³ sklep odzie¿owy. Wczoraj
trwa³ w nim remont i ma tu powstaæ
salon dla kobiet; kosmetyczny, fryzjerski itp. Czy jednak w £obzie nie
za du¿o jest ju¿ takich punktów? Czy
w pewnym momencie ich iloœæ nie
przekroczy punktu krytycznego, w
którym iloœæ us³ugobiorców oka¿e
siê zbyt ma³a, by utrzymaæ przy ¿yciu
tak¹ iloœæ us³ugodawców? Przyjrzymy siê tym zmianom na rynku w nastêpnym odcinku.
KAR

(£OBEZ) Wczoraj na rynku ³obeskim pojawi³a
siê nowa oferta us³ugowa, skierowana do mam
i dzieci. Otwarta zosta³a bawialnia dla dzieci.
Na rynku gospodarczym nieustanne zmiany. Firma, sklep, punkt
us³ugowy, które istnia³y jeszcze ca³kiem niedawno, dzisiaj na ich miejscu mog¹ pojawiæ siê inne lub zastaniemy po prostu zamkniête drzwi. S¹
zamykane lub przenoszone w inne
miejsca. Tak by³o ze sklepem sportowo-rowerowym nad Reg¹, przy
mostku wychodz¹cym na ul. Kraszewskiego. Przeniós³ siê bli¿ej centrum. Na jego miejscu pojawi³a siê
nowa firma.
Pani¹ Ma³gorzatê Polny zasta³em przy myciu okien. Okaza³o siê, ¿e
przygotowuje lokal na poniedzia³kowe otwarcie. Bêdzie tu bawialnia dla
dzieci. To nowoœæ, jak na rynek ³obeski.
- Rodzice mog¹ tu przyjœæ z dzieæmi, zw³aszcza w dni deszczowe lub
zim¹, gdy nie mo¿na bawiæ siê na
dworze. Dzieci bêd¹ siê bawiæ, rodzice mog¹ wypiæ herbatê lub kawê,
posiedzieæ, porozmawiaæ, odpocz¹æ
chwilê.
Pani Polny wziê³a z Powiatowego
Urzêdu Pracy dotacjê na za³o¿enie
firmy. Obecnie wynosi ona 18,5 tys.
z³.
- Pieniêdzy nie starczy³o, bo
sama „klatka” z pi³eczkami i œlizgawk¹ tyle kosztuje. - mówi o kosztach rozpoczêcia dzia³alnoœci. Zaanga¿owali oszczêdnoœci i sami wykonali ogromn¹ pracê, by firma mog³a
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ.
Sk¹d pomys³ na bawialniê? Jak
mi powiedzia³a pani Ma³gorzata, praca z dzieæmi by³a jej marzeniem. W
ten sposób te¿ mo¿na je realizowaæ.
Ale nie by³o lekko. Lokal d³ugo sta³

pusty i by³ zaniedbany. Z mê¿em,
dzieæmi i siostrzenic¹ napracowali
siê, by doprowadziæ go do porz¹dku.
- Jak wesz³am, to siê wystraszy³am. Na œcianie by³ tynk typu „baranek”, który zdzieraliœmy szpachelkami. Posz³a prawie tona gipsu na
równianie œcian i klejenie dziur. Ja nie
wyobra¿a³am sobie, ¿e umiem malowaæ œciany, okna, a wszystko pomalowa³am z córk¹. By³y chwile za³amania, mieliœmy ju¿ wszystkiego dosyæ, nie spodziewaliœmy siê, ¿e bêdzie tyle pracy, ale jakoœ wytrwaliœmy. - mówi.

Otworzyæ firmê jest du¿o ³atwiej,
ni¿ utrzymaæ j¹ póŸniej na rynku. Czy
nie obawia siê, podgl¹daj¹c takie
bawialnie w Szczecinie, ¿e w £obzie
to zupe³nie inny rynek.
- Obawiam siê, ale nie ma czegoœ
takiego w £obzie. Tutaj mamy nie
maj¹ gdzie wyjœæ z dzieæmi. Bardziej
nastawiam siê na zimê, gdy nie bêdzie mo¿liwoœci bawienia siê z dzieæmi na dworze. S¹ obawy, ale trzeba
coœ robiæ. - mówi.
¯yczymy nowo powsta³ej firmie
wszystkiego najlepszego na nowej
drodze ¿ycia.
KAR
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Kresy – ludobójstwo
Wielokulturowoœæ Kresów
Wychowa³em siê w³aœciwie w
takim œrodowisku, które mówi³o
trzema jêzykami. Jako 8 letni ch³opiec mówi³em po polsku, ukraiñsku
i trochê jêzykiem ¿ydowskim - jidisz.
Ja do dzisiaj pamiêtam parê zwrotów
z tego jêzyka. Jak pamiêtam to swoje
dzieciñstwo, to muszê przyznaæ, ¿e
by³o ono niesamowicie piêkne. S³ucha³em i tego jêzyka i tego, chodzi³em czasami do cerkwi z mam¹. Mia³em kolegê ¿ydowskiego, takiego
przyjaciela i to by³o normalne. Pamiêtam te¿ piêkne krajobrazy. Nie ma
piêkniejszego krajobrazu ni¿ kresy,
które s¹ przecie¿ bardzo bogate.
Wielka ziemia pszeniczno-buraczana, ziemia czarna, czarnoziem, wspania³e k³osy pszenicy, bogate, zdrowe. Zapachy, kolory, to by³o coœ nieporównywalnego z dniem dzisiejszym. Mam poczucie, ¿e dzisiejszy
œwiat jest inny, ubo¿szy. Ja siê w³aœnie w takim œrodowisku wychowa³em, obok Ukraiñców, obok ¯ydów.
Jeœli wzi¹æ pod uwagê proporcje,
to w mojej wsi Ukraiñców by³o oko³o
60 procent, Polaków 35, a reszta to
byli ¯ydzi. Oni tam mieli swoje knajpy, restauracje, mieli swoje pola.
Ten œwiat póŸniej pêk³. Zosta³ zmieciony przez wojnê, ale on we mnie
pozosta³. Muszê powiedzieæ, ¿e ja
stamt¹d czerpiê swoj¹ si³ê. Moje
dzieciñstwo by³o na³adowane tymi
obrazami i ja to wszystko pamiêtam.
Ka¿de dziecko nasyca siê krajobrazami, ludŸmi, jêzykiem. I to we mnie
bardzo mocno zaowocowa³o po latach, kiedy uœwiadomi³em sobie, ¿e
mogê to opowiedzieæ. Ten mój œwiat
by³ piêkny do pewnego czasu. On
by³ piêkny, kiedy by³ pokój, kiedy
ludzie ¿yli ze sob¹ zgodnie.

- Nasz naród sobie dzisiaj nie radzi. Mimo tego, ¿e
odzyskaliœmy wolnoœæ i wykazaliœmy heroizm w
1989 roku, dzisiaj mamy du¿e problemy sami ze
sob¹. Nie mo¿emy siebie zrozumieæ. Nie mo¿emy
siebie odnaleŸæ, jako naród, który m¹drze
przechodzi przez rafy wspó³czesnoœci. - mówi
pisarz Stanis³aw Srokowski z Wroc³awia.
Jakie s¹ tego przyczyny? Przedstawi³ je sam pisarz,
na spotkaniu w Œwidwinie, 29 maja 2009 r.,
zaproszony przez tutejszych kresowian.

Historyczne spojrzenie na Kresy
Sk¹d wziê³o siê pojêcie Kresy.
By³ taki poeta, Wincenty Pol, i on po
raz pierwszy u¿y³ tego pojêcia w jednym ze swoich utworów w 1855
roku, i od tego czasu pojêcie Kresy
funkcjonuje jako nazwa geograficzna. Obejmowa³o ono w³aœciwie tereny wschodnie II Rzeczpospolitej. Te
kresy to by³y w³aœciwie stanice.
Wincenty Pol, kiedy pisa³ o kresach
w tym swoim poemacie, to on opowiada³, jakie te kresy by³y dawniej.
Opowiada³, ¿e stanice, tam gdzie
sta³y wojska, te graniczne punkty,
wyznacza³y nasz¹ wschodni¹ granicê. To by³y w³aœciwie pierwsze zapory broni¹ce Polski i Europy przed
Turkami, przed Tatarami, przed nawa³nic¹ azjatyck¹. W ka¿dym razie
tak to wygl¹da³o z punktu wiedzenia
historycznego. Ale kresy, jako zjawisko historyczne, siêga szeœciu
wieków, 600 lat. Je¿eli popatrzymy
na historiê, to Grody Czerwieñskie
by³y od dawna polskie i zosta³y nam

odebrane przez najazd Ksiêcia W³odzimierza w 981 roku. Gdybyœmy
mieli spieraæ siê z Ukraiñcami, a za
moich czasów nazywano ich Rusinami, to musimy powiedzieæ, ¿e ta
ziemia by³a od wieków nasza. Plemiona Polan dochodzi³y nawet do
Kijowa. Ale patrz¹c z punktu widzenia pañstwa, jako organizacji, to
Polska znajdowa³a siê tam mniej wiêcej przez 600 lat, od XIV wieku. W
ró¿nej przestrzeni, raz to by³o blisko
Kijowa, a tu¿ przed wojn¹ na rzece
Zbrucz, to by³a ta granica wschodnia, gdzie dalej by³a Republika Radziecka. To by³ ogromny obszar terytorialnie.
Kiedy 1 wrzeœnia 1939 roku
Niemcy napadli na Polskê, to Sowieci 17 wrzeœnia zajêli kresy, tê czêœæ
wschodni¹ Polski. I od razu nam
odebrali 52 procent terytorium, to ta
czêœæ zajêta przez Sowietów i do dziœ
nie nale¿¹ca do Polski. Polska jest w
tej chwili pañstwem kad³ubowym,
któremu zabrano najpiêkniejsz¹ per-

³ê, najwspanialsze terytorium, najpiêkniejsz¹ ziemiê, najbogatsze
umys³y, najwspanialsz¹ kulturê,
najbardziej wyrafinowan¹ naukê.
Bo Kresy przedwojenne by³y wybuchem wulkanu kultury. Tak jakby
przez szeœæ wieków, przez szeœæset
lat tam budowano wielk¹ cywilizacjê
kultury, która stworzy³a nasz naród,
Kresy stworzy³y Polskê. Mogê z
ca³y przekonaniem powiedzieæ, ¿e
Kresy stworzy³y Polskê, mimo, ¿e
Polska by³a oczywiœcie du¿o wiêksza. Bo Kresy zbudowa³y ca³¹ cywilizacjê intelektualn¹, bo stamt¹d
wywodzi³y siê najpiêkniejsze pr¹dy
naukowe, kulturowe, estetyczne, literackie. Gdybyœmy popatrzyli tylko na kulturê Polsk¹ przez literaturê,
to w³aœciwie to, co Polacy stworzyli
na kresach, to s¹ fundamenty polskiej kultury, zaczynaj¹c od Miko³aja Reja, którego twórczoœæ by³a
zwi¹zana z Kresami, przez Kochanowskiego, który ko³o Lublina
mieszka³. Id¹c dalej od Wilna; przez

wielkiego poetê Adama Mickiewicza, Franciszka Karpiñskiego, którego kolêdy œpiewamy do dzisiaj, np.
„Bóg siê rodzi”, on mieszka³ pod Ko³omyj¹, niedaleko Stanis³awowa.
Dalej id¹c na po³udniowy zachód;
Krzemieniec i Juliusz S³owacki. Nasze pocz¹tki poczucia humoru wziê³y siê od Fredry, który uczy³ nas, jak
siê bawiæ z samym sob¹. Polska by³a
budowana w tych najwiêkszych
swoich dzie³ach przez mistrzów s³owa polskiego. Nawet w póŸniejszym
okresie twórczoœæ Henryka Sienkiewicza dotyczy³a g³ównie Kresów.
Takie nazwiska jak Kraszewski, Leopold Staff, Brzechwa, Makuszyñski, to te¿ Kresy. W naszej epoce,
najwiêkszy - moim zdaniem - polski
poeta, Zbigniew Herbert, urodzi³ siê
we Lwowie. A z kolei w Wilnie, na
pó³nocy, Czes³aw Mi³osz, noblista.
Kresy nas stworzy³y. Ale Kresy nie
tylko nas stworzy³y. Kresy tworz¹
nadal, bo przecie¿ Mickiewicza, S³owackiego, Fredry uczy siê m³odzie¿,
Herberta uczy siê m³odzie¿ i tak dalej.
Czyli Kresy nadal „³aduj¹”. Czyli to
jest taki wielki akumulator kultury,
który dla nas ju¿ nie istnieje, gdy¿ nie
mamy ju¿ tam swojej ziemi, swoich
domów, pa³aców, ale te Kresy nadal
istniej¹ w postaci tych wielkich dzie³.
We Lwowie, w kawiarni Szkockiej, spotykali siê wyk³adowcy z
Uniwersytetu Lwowskiego, najwiêkszej polskiej uczelni matematycznej. Profesor Józef Banach,
twórca fundamentalnych teorii matematycznych, które sta³y siê podstaw¹ dalszego rozwoju matematyki. Nasz inny wielki profesor Stanis³aw Ulan, równie¿ z Uniwersytetu
Lwowskiego i z Politechniki Lwowskiej, by³ twórc¹ energii atomowej.
Oni spotykali siê w tej kawiarni i tam
tworzyli wielkie wzory. Uniwersytet
Lwowski by³ uwa¿any za jeden z
potê¿niejszych uniwersytetów polskich. Prawie 90 procent przywódców polskich to byli kresowianie.
Okres Oœwiecenia, Ko³³¹taj i Staszic,
to te¿ byli kresowianie. To by³a epoka, która budowa³a œwiadomoœæ
Polaków, kim my jesteœmy.
Problem nie polega na tym, ¿e literaturê my czytamy, a obrazy ogl¹damy. Problem polega na tym, ¿e to
coœ daje, ¿e to jest wartoœæ, ¿e to ma
sens, ¿e to coœ buduje. My czasami
patrzymy tylko, ¿e to jakaœ ksi¹¿ka.
Przeczyta³em ksi¹¿kê - nie przeczyta³em. Ale to jest coœ wiêcej, to nie
jest tylko ksi¹¿ka, to jest jakaœ wartoœæ. W zale¿noœci od tego jakie
ksi¹¿ki czytamy, tacy jesteœmy. Kresy takie w³aœnie by³y. Mieliœmy
wspania³ych humanistów, bibliotekarzy. Ten okres przedwojenny by³
jakby ukoronowaniem Kresów. Odzyskaliœmy now¹ Polskê, mieliœmy
poczucie, ¿e jesteœmy w Polsce, któ-

KRESY
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i podciête korzenie
ra coœ sensownego Polakom daje,
poczucie, ¿e jesteœmy narodem, który potrafi³ zrzuciæ jarzmo niewoli po
niemal 150 latach, potrafi³ obroniæ
siê przed potê¿nymi s¹siadami. To
œwiadczy o wielkoœci narodu. Po raz
drugi nam siê to uda³o w 1989 roku,
po raz drugi Polacy potrafili udowodniæ, ¿e potrafi¹.
W naszym narodzie jest coœ niesamowitego. Z jednej strony jest to
naród straszliwie raniony, przez historiê, przez wydarzenia, ale jest to
naród, który siê nigdy nie poddaje.
To nie bez powodu, to Kresy stworzy³y to poczucie, ¿e cz³owiek ma
godnoœæ. Je¿eli w cz³owieku siê
wyniszczy te najwy¿sze poczucie,
które jest cz³owiekowi dane, poczucie godnoœci, dumy, to w³aœciwie
cz³owiek pada i nie jest w stanie siebie przebudowaæ i odbudowaæ. A
ten typ myœlenia o Polakach i Polsce
stworzy³ polski Romantyzm, to Mickiewicz i S³owacki, To „Dziady” i
„Pan Tadeusz” i inne utwory, które
mówi³y Polakom - nie b¹dŸcie s³abi,
nie dajcie siê. „Dziady”, czeœæ trzecia, gdzie jest ten bunt przeciwko
carowi, ba, nawet przeciwko Bogu,
je¿eli Bóg nie bêdzie po naszej stronie. Wiêc to takie budowanie w nas,
Polakach, ¿e my jesteœmy wartoœciowym ludem, ¿e mimo tych ciosów, tych ran, tego krwawienia narodu przez d³ugie lata, ten naród siê
ci¹gle odbudowuje. Na Kresy patrzymy z tego punktu widzenia, ¿e
tworzy³y siê tam narody, które budowa³y coœ wspania³ego. I dlatego,
gdy popatrzymy na to z tego punktu
widzenia, co myœmy stracili, to myœmy stracili potê¿ny skarb, jak¹œ
tak¹ wielk¹ krainê, taki wielki œwiat,
który odp³yn¹³ od nas. Dzisiaj siê w
g³owie prawie nie mieœci, ¿e by³a taka
kraina, tak jak staro¿ytna Atlantyda,
która kiedyœ istnia³a i nagle zaginê³a. Tak my dzisiaj mo¿emy powiedzieæ o kresach, ¿e one dla nas - w
znaczeniu fizycznym - zginê³y, bo my
ju¿ tam nie jesteœmy, ale w znaczeniu
intelektualnym, duchowym, naukowym, one ci¹gle s¹ dla nas wartoœci¹, bo one coœ stworzy³y dla œwiata. Je¿eli chcemy zrozumieæ dzisiaj
Polaków, jacy jesteœmy dzisiaj, dlaczego ten naród jest tak niezborny
dzisiaj, dlaczego nie potrafi stworzyæ czegoœ wielkiego, jakie pr¹dy
dzisiaj przechodz¹ przez ten kraj, to
trzeba spojrzeæ na to w kontekœcie
Kresów, w kontekœcie tego, co myœmy utracili. Myœmy utracili polsk¹
inteligencjê, utraciliœmy najwspanialszych synów i córki tej ziemi.
Ludzi wykszta³conych wszechstronnie i bogato, utraciliœmy wielkich profesorów, którzy zostali wytêpieni przez Rosjan. Najpierw po
wkroczeniu przez Sowietów 17 wrzeœnia 1939 roku, wywózki na Sybir,

póŸniej Katyñ i 22 tysi¹ce najlepszych polskich oficerów zosta³o wyniszczonych. Niemcy dokonali swojego zniszczenia i to siê skoñczy³o
na tym, ¿e ten trzon inteligencji, ten
najwartoœciowszy trzon, profesorowie, adwokaci, lekarze, kap³ani
stamt¹d nie mogli ju¿ w tej nowej
rzeczywistoœci nieœæ tego heroizmu.
My siê ci¹gle nie mo¿emy odrodziæ,
bo nie mamy wzorców dzisiaj. Dzisiaj
w Polsce, poza wielkim wzorem Jana
Paw³a II, który jest i pozostanie dla
nas takim moralnym nakazaniem, jak
¿yæ i postêpowaæ, to my w³aœciwie w
Polsce nie mamy takich postaci, które by³yby wzorem. Miêdzy innymi
dlatego, ¿e te wielkie postacie i ich
wielkie wizerunki zosta³y zniszczone
przez czas, przez wojnê, przez Niemców, przez Rosjan i wreszcie przez
bezpiekê, przez nasze komunistyczne systemy, wypalone i wyniszczone. I dlatego nasz naród sobie dzisiaj
nie radzi. Mimo tego, ¿e odzyskaliœmy wolnoœæ i wykazaliœmy heroizm
w 1989 roku, dzisiaj mamy du¿e problemy sami ze sob¹. Nie mo¿emy siebie zrozumieæ. Nie mo¿emy siebie odnaleŸæ, jako naród, który m¹drze przechodzi przez rafy wspó³czesnoœci.
Ludobójstwo na Kresach
Najwiêkszy dramat, który nas
dotkn¹³, to jest oczywiœcie dramat
ludobójstwa. Bez tego nie mo¿emy
dzisiaj zrozumieæ tego, co siê sta³o.
Pamiêtam, ¿e jako dziecko ¿y³em w
œwiecie takim ³agodnym, sielskim,
dobrym. Jak przysz³a wojna, to 1
wrzeœnia nas jeszcze nie zaskoczy³,
myœmy tego jeszcze tak bardzo nie
odczuwali. Dramat wojny zacz¹³ siê
dopiero 17 wrzeœnia, jak przysz³a
armia sowiecka, straszliwie nêdzna,
obszarpana, karabiny na sznurkach
nieœli, ale szli. Zajmowali nam te Kresy, po kolei zajmowali wioski i miasteczka. No i póŸniej, jak zaczê³y siê
te wszystkie wywózki na Syberiê, to
niszczenie, te wiêzienia przepe³nione, to ju¿ siê zacz¹³ strach. To ju¿ by³
ten pierwszy strach, który myœmy
prze¿yli. PóŸniej zaczê³y siê ko³chozy, czyli ju¿ niszczenie tego, co by³o
polskie. Moi rodzice nigdy siê nie
pogodzili z tym, ¿e jak weszli sowieci, po iluœ tam tygodniach, to w dowodzie im napisano: „urodzony w
Zwi¹zku Radzieckim”, co by³o oczywiœcie wielkim absurdem. Ale póŸniej zaczê³o siê piek³o jeszcze wiêksze. Syberia i setki tysiêcy ludzi
wypêdzonych i zag³odzonych na
œmieræ. Z drugiej strony Niemcy; roboty i te¿ setki tysiêcy ludzi wytraconych. I znowu Polacy ponieœli
tutaj straszn¹ ofiarê. Ale trzeci cios,
jaki na nas spad³, to by³ najokrutniejszy cios i jednoczeœnie najbardziej
brutalny i prymitywny, to by³ cios,
który zadali nam Ukraiñcy.

W moim przypadku to by³o tak; w
1943 roku do nas dotar³a wiadomoœæ,
¿e gdzieœ tam na wschodzie morduj¹.
Ale nie wiedzieliœmy dok³adnie, jak
morduj¹. Dopiero póŸniej zaczê³y
docieraæ listy i uciekinierzy z Wo³ynia, bo okaza³o siê, ¿e to wszystko siê
w³aœnie na Wo³yniu zaczê³o w 1943
roku. Te informacje do nas dociera³y.
Pamiêtam, ¿e w moim domu zbiera³a
siê rodzina, dziadkowie, ciocie i mówili, ¿e tam dzieje siê coœ z³ego, ¿e tam
na wschodzie jakieœ z³o nadchodzi z
Wo³ynia. Najwiêksza informacja do
nas dotar³a pod koniec lipca 1943
roku, dotycz¹ca wydarzeñ z 11 lipca.
Na Wo³yniu wtedy, w ci¹gu jednej
nocy, a w³aœciwie jednego dnia, wymordowano Polaków. Mniej wiêcej o
godzinie 12., to by³a niedziela, i wtedy ludzie szli do koœcio³ów i wieœ by³a
opustosza³a, tej niedzieli, 11 lipca
1943 roku, równoczeœnie napadniêto
na 176 miejscowoœci. 176 miejscowoœci w ci¹gu tego dnia i w parê nastêpnych, zosta³o wymordowanych w
pieñ. Ludzie byli zamkniêci w koœcio³ach i Ukraiñska Powstañcza Armia,
jej bandyci, osaczali wtedy koœcio³y,
podpalali ¿ywych ludzi bêd¹cych w
koœcio³a, albo rozstrzeliwali ich, albo
siekierami i no¿ami i wid³ami ich tam
zabijali. I tego jednego dnia, i póŸniej
w ci¹gu paru dni, zosta³o wymordowanych 14 tysiêcy Polaków. Piêæ
koœcio³ów ca³kowicie spalonych. To
by³a pierwsza fala mordów. Do nas ta
informacja dotar³a w koñcu lipca.
Myœmy ju¿ wiedzieli, ¿e to nie s¹
¿arty. ¯e zaczyna siê na Kresach piek³o. Polacy nie byli do tego przygotowani. Na Wo³yniu zginê³o wtedy i
w póŸniejszych latach, wed³ug badañ historycznych, 65 tysiêcy Polaków. Tam ¿ywio³ wtedy by³ stosunkowo niewielki. Tam mieszka³o najwiêcej Ukraiñców, a Polaków od 14
do 17 procent. Dlatego w³aœnie oni
tam uderzyli, bo tam naj³atwiej by³o
Polaków wymordowaæ. Ale ta fala
sz³a dalej. W 1943 roku te mordy
przesuwa³y siê w kierunku Tarnopola i siêgnê³y mojego województwa i
zbli¿a³y siê do mojego powiatu i
mojej wsi. Pierwszy taki mord, którego by³em œwiadkiem jako dziecko
siedmioletnie. W paŸdzierniku 1943
roku do mojej wsi przyje¿d¿a furmanka, na niej przyje¿d¿a piêciu mê¿czyzn, aby zabraæ naszego ksiêdza,
gdzieœ tam podobno do Urzêdu
Gminnego. Ale ksiêdza nie by³o, by³
natomiast jego siostrzeniec, Stasio
Rybicki, mój starszy kolega. Oni go
zabieraj¹, wrzucaj¹ na tê furmankê i
wioz¹ dok¹dœ. Trzy dni potem ch³opi odnajduj¹ tego ch³opca w lesie,
zwi¹zanego, ma wyd³ubane oczy w
sposób okrutny. Rozpalili ognisko,
wziêli ¿agiew i najpierw jedno oko,
potem drugie, wypalili. Widaæ by³o
œlady tego spalenia. Obciêli mu jê-

zyk, obciêli mu uszy, siekier¹ odciêli
mu genitalia i jeszcze przyczepili go
sznurami do drzewa i podpalili pod
nim chrust. I on jeszcze cierpia³ spalany na ¿ywca. I jego odnaleziono,
takiego spalonego od nóg, i przywieziono do wsi. I ja go widzia³em takiego tragicznie poranionego i zabitego. Mama posz³a, aby odmówiæ
modlitwê za niego i zabra³a mnie ze
sob¹. Ja go widzia³em, jak le¿a³ na
katafalku, te wyd³ubane oczy i jêzyk,
który by³ obok niego po³o¿ony. Ja,
jako pisarz, mam to wszystko w sobie. Ja widzê ten obraz jak ¿ywy i ja,
jako pisarz, muszê o tym pamiêtaæ.
To by³o moje pierwsze zetkniêcie
siê ze œmierci¹. Nastêpuje rok 1944,
luty, i dochodzi do wielkiej rzezi w
Hucie Pieniackiej, to jest nasze województwo tarnopolskie. Bra³a w
niej udzia³ te¿ SS Galizian, formacja
sk³adaj¹ca siê g³ównie z Ukraiñców,
ale z przywództwem niemieckim. No
i oczywiœcie Banderowcy, czyli ludzie Bandery z Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Napadaj¹ na tê wieœ, ta
rzeŸ te¿ koñczy siê wymordowaniem
ponad tysi¹ca mieszkañców. Te¿ w
koœciele, te¿ na ¿ywo paleni w stodo³ach. Pêdzeni do jednej, drugiej
stodo³y, do trzeciej stodo³y i podpalani. Doroœli, dzieci, starcy, bez ró¿nicy. Jedna kobieta, która by³a brzemienna, na skutek tego stresu, jak j¹
zagonili do koœcio³a, to zaczê³a rodziæ i urodzi³a dziecko w koœciele.
Jeden z tych bandziorów ukraiñskich wzi¹³ to dziecko i butem rozdepta³ na o³tarzu. Warto o tym mówiæ, aby mieæ œwiadomoœæ, co to
by³o, co myœmy prze¿yli, co za piek³o prze¿yliœmy.
Na moj¹ wieœ napaœæ odby³a siê
parê miesiêcy póŸniej, w sierpniu
1944 roku. Moja matka otrzyma³a w
po³owie sierpnia wiadomoœæ od
Ukrainki, która by³a jej s¹siadk¹,
która by³a jej przyjació³k¹, ¿e dzisiaj
polskie domy w tej wsi bêd¹ spalone, a Polacy bêd¹ wymordowani.
Ukrainka zgodzi³a siê nam pomóc i
zabra³a nas do swojej stodo³y. Mojego ojca, moj¹ matkê i mnie. My w
tej stodole noc spêdziliœmy. W nocy
zaczyna p³on¹æ wieœ. Ja jako dziecko
oœmioletnie wszystko s³ysza³em.
S³ysza³em krzyki, s³ysza³em strza³y,
s³ysza³em palenie siê ca³ego naszego dobytku. Kiedy rano wyszliœmy
z tej kryjówki, to banderowcy po
wymordowaniu kogo siê tylko da³o,
ju¿ uciekli. Unosi³ siê nad wsi¹ potê¿ny sw¹d spalonych cia³ ludzi i
zwierz¹t. Ja jako pisarz nie mogê tego
nie opowiadaæ. Mam wrêcz obowi¹zek opowiedzenia o tym œwiatu, bo
inaczej œwiat o tym nie bêdzie wiedzia³. To by³o moje bezpoœrednie doœwiadczenie z mordami dokonanymi
przez Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armiê.
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Kresy – ludobójstwo i podciête korzenie
Narodziny ukraiñskiego
faszyzmu
Jak to siê sta³o, ¿e te bratnie narody, które mieszka³y obok siebie,
dosz³y do takiego momentu? Sk¹d
siê zrodzi³a ta nienawiœæ? Jak, z
punktu widzenia historycznego, to
siê dokona³o? Bardzo czêsto b³¹dzimy, nie bardzo wiemy, sk¹d to siê
wziê³o. Niektórzy powiadaj¹, ¿e to
Sowieci napuœcili, inni, ¿e Niemcy
napuœcili. Ale to nie jest prawda.
Fakty s¹ zupe³nie inne. Zarówno
Sowieci, jak i Niemcy, wspomagali
Ukraiñców, ale nie oni byli przyczyn¹. Oczywiœcie wojna by³a generalnie przyczyn¹. Tam mordowali
Polaków Ukraiñcy, a Niemcy patrzyli na te mordy przez palce i nawet pomagali. To nie zdarzy³o siê tak, ¿e
jakaœ grupa ludzi zebra³a siê i powiedzia³a, ¿e dzisiaj bêdziemy mordowaæ Polaków. To by³ system, to by³a
potê¿na organizacja. Zanim ta organizacja powsta³a, pod nazw¹ Ukraiñska Powstañcza Armia, to najpierw
musia³a byæ ideologia. I to by³a ideologia faszystowska. Dzisiaj ludzie
niewiele wiedz¹ o tym, ¿e na Ukrainie
istnia³a partia faszystowska, która
nale¿a³a do miêdzynarodowej organizacji faszystów, tak jak partie Hitlera i Mussoliniego.
Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN) powsta³a w 1929 roku.
Zanim ona powsta³a, w roku 1926
wysz³a ksi¹¿ka ukraiñskiego ideologa
i faszysty, który nazywa³ siê Dmitro
Doncow. To by³ czas, gdy ukraiñska
inteligencja zastanawia³a siê, jak doprowadziæ do wolnej „samostijnej”
Ukrainy. Ale mogli to osi¹gn¹æ w ró¿ny sposób. By³ przed wojn¹ jeszcze
inny ideolog ukraiñski - Wac³aw Lipiñski, który nawo³ywa³ do zbudowania wolnej Ukrainy, ale bez przelewu
krwi. Dmitro Doncow, Bandera, i wielu
innych, mówili, nie. Wolna Ukraina wyr¿n¹æ wszystkich co do stopy.
Wyr¿n¹æ, wypaliæ ca³¹ cywilizacjê
³aciñsk¹, o to chodzi³o, zniszczyæ do
pnia. S¹ dokumenty, które mówi¹ o
tym, ¿e rozkaz taki, polecenie bojowe,
wyda³ jeden z komendantów Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów: „Bêdziecie teraz r¿n¹æ ten i ten teren, nale¿y wyr¿n¹æ wszystkich ludzi, nale¿y
spaliæ wszystkie budynki i nale¿y wyci¹æ wszystkie drzewa, które Polacy
zasadzili, ¿eby ¿aden œlad po tych Polakach nie zosta³”. S¹ na to wszystko
dokumenty, które odkrywamy po czasie. Czyli to nie by³o tak, ¿e jakaœ ma³a
grupa ludzi w tej wsi, czy w innej wsi,
posz³a mordowaæ swoich s¹siadów,
to by³ system. Sk¹d siê ten system siê
wzi¹³? Dmitro Doncow napisa³ ksi¹¿kê pt. „Nacjonalizm”. Doncow by³ ideologiem porównywalnym do Hitlera i
Mussoliniego. On t³umaczy³ Mussoliniego na jêzyk ukraiñski. By³ zachwycony Hitlerem, by³ zanurzony w
tej ideologii faszystowskiej. On w tym
swoim dziele „Nacjonalizm” daje tak¹
dyrektywê, ¿e Ukraina mo¿e byæ wolna tylko wtedy, kiedy pozbêdzie siê

wszystkich swoich s¹siadów. Ukraiñcy wyzwol¹ siê, kiedy wyniszcz¹
wszystkich Polaków. On w tym dziele
daje tak¹ wyk³adni¹ jak Hitler w „Mein
kampf” - „Niemcy, Niemcy ponad
wszystko”, a Doncow mówi³ - „Ukraiñcy, Ukraiñcy ponad wszystko”.
Mniej wiêcej dok³adnie ten sam typ
myœlenia. I to jest rok 1926. Z tego
dzie³a wywodzi siê ideologia ukraiñskich nacjonalistów, tê ideologiê
przyjmuje Organizacja Ukraiñski Nacjonalistów, która powstaje w roku
1929.
Trzy lata po wydaniu dzie³a Doncowa, trzy lata wystarczy³y, aby
zbudowaæ system ideologiczny,
który mia³ sterowaæ procesem likwidacji innych nacji. Oni likwidowali
nie tylko Polaków, to samo dotyczy³o ¯ydów, Ormian i wielu innych,
którzy tam mieszkali, ale Polaków
najbardziej. W 1929 roku powsta³ tak
zwany dekalog ukraiñskiego nacjonalisty. Dekalog dla nas, katolików,
to jest œwiêta ksiêga, dziesiêæ przykazañ, które ucz¹ szanowaæ, kochaæ.
U nich dekalog by³ o nienawiœci.
Siódme przykazanie mówi o tym, ¿e
masz nienawidziæ tego s¹siada, tego
drugiego. Dziesi¹te przykazanie
mówi, ¿e masz poszerzaæ swoje terytorium. Ukraina musi byæ nieskoñczenie wielka. ¯eby by³a wielka,
niszcz wszystkich, którzy s¹ dooko³a. Je¿eli narody siê wyrzynaj¹, to nie
dlatego, ¿e komuœ nagle przyjdzie do
g³owy, aby wymordowaæ tê czy inn¹
wieœ. Powstaje ideologia, tak siê rodzi faszyzm.
Fala mordów rozlewa siê
Nastêpnie powsta³a Ukraiñska
Powstañcza Armia, UPA, która by³a
zbrojnym ramieniem Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów. Na czele Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów staje Bandera. A Ukraiñska
Powstañcza Armia ma te¿ ró¿nych
swoich przywódców. Oni wydaj¹
polecenia wynikaj¹ce z ideologii
ukraiñskich nacjonalistów. Gdy by³
Wo³yñ i od razu wymordowano ponad sto kilkadziesi¹t miejscowoœci,
to dlatego, ¿e by³ ju¿ system. ¯e by³a
ju¿ sprawna maszyneria stworzona
do mordowania. I zaczyna siê ta ca³a
gehenna. 65 tysiêcy Polaków wymordowanych na Wo³yniu, 45 tysiêcy Polaków wymordowanych w województwie tarnopolskim, 60 tysiêcy Polaków wymordowanych w
województwie lwowskim, 22 tysi¹ce
wymordowanych w województwie
tarnopolskim, 13 tysiêcy w województwie stanis³awowskim, 5 tysiêcy na Polesiu i gdzie indziej. Czyli
oko³o 200 tysiêcy Polaków zostaje
wymordowanych w ci¹gu tej rzezi.
360 sposobów mordowania
Polaków
Teraz o tym, jak oni zostali wymordowani. So³¿enicyn, rosyjski pisarz, mówi³, ¿e Rosjanie, zarówno
Sowieci jak i w carskiej Rosji, mordowali swoich przeciwników na 60

sposobów. Ukraiñcy natomiast
mordowali na 360 sposobów. Przyk³ady, które s¹ mi znane osobiœcie, o
których wiem, ¿e by³y na pewno;
wyd³ubaæ oczy, wyci¹æ jêzyk, to
by³y proste mordy. Ale by³y mordy
wyrafinowane. Jeden z 360 sposobów polega³ na tak zwanej rêkawiczce. Mordowanego cz³owieka przywi¹zywano do pala, czy s³upa i nastêpnie no¿em ostrym lub brzytw¹
nacinano mu na przedramieniu skórê dooko³a i na ¿ywca œci¹gano tê
skórê do koñca. I taki bandyta przychodzi³ potem z tak¹ rêkawiczk¹ do
swojego dowódcy i mówi³ - to jest
dowód na to, ¿e zamordowa³em Polaka, jestem bohaterem. I on by³ bohaterem wtedy. Dziœ na Ukrainie czci
siê takich bohaterów. Jeden z innych
mordów, jaki zdarzy³ siê ko³o Ko³omyi, w miasteczku Kuty. ¯y³a w tym
miasteczku spokojna rodzina. Siedzieli w piêæ osób przy obiedzie.
Gdy, pochylaj¹c siê z ³y¿kami nad
talerzami, jedli zupê, wpad³a do
domu banda z siekierami. Zaczynaj¹
siekierami metodycznie œcinaæ g³owy. Œcinaj¹ g³owê jednej córce, drugiej córce, œcinaj¹ g³owê synowi,
g³owa spada, œcinaj¹ ojcu, g³owa
spada, a kobiecie g³owy nie œcinaj¹.
Kobieta siedzi przy tym stole i na to
wszystko patrzy. Oczywiœcie ona
wariuje od razu, bo nikt by tego nie
zniós³. Ale oni na tym nie koñcz¹.
Oni bior¹ te g³owy z ziemi i stawiaj¹
do talerzy i ka¿¹ jej na to patrzeæ. To
by³y sposoby na mordowanie Polaków. Tu nie chodzi³o o to, aby Polaków usun¹æ z tej ziemi. Tu chodzi³o
o to, a¿eby Polaków wymêczyæ,
wydrêczyæ, wycierpieæ. By ci Polacy
doznali kaŸni najokrutniejszej. Je¿eli
popatrzymy na to z punktu widzenia
historii ca³ego œwiata, to by³a to jedna z najokrutniejszych zbrodni, jakich dokonano na cz³owieku, na Polakach. To nie by³o jakieœ jedno z
wielu wypêdzeñ Polaków. Oczywiœcie g³ówn¹ przyczyn¹ by³ ukraiñski
faszyzm. By³o to systemowo przygotowane ludobójstwo.
Europa milczy
Co my, Polacy, mamy z tym dramatem zrobiæ? Mamy za s¹siada
Ukrainê, Rosjê, Litwê. Jakoœ z nimi
trzeba ¿yæ. Ale w oparciu o co powinno siê uk³adaæ te wzajemne zwi¹zki?
Na jakichœ moralnych zasadach
musz¹ byæ one oparte. A do tej pory
Ukraiñcy siê nie przyznaj¹ do tej
zbrodni. I to jest ca³y problem.
Mówi¹, owszem, by³y takie wypadki, ale to nie by³o ludobójstwo. Oni
nie chc¹ siê przyznaæ do ludobójstwa. Ukraiñcy te¿ padali ofiarami
tych mordów. Ukraiñcy te¿ byli mordowani przez UPA. Ukraiñski historyk Wiktor Poliszczuk mówi o tym, ¿e
zosta³o wymordowanych przez
Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armiê oko³o
60 tysiêcy Ukraiñców, którzy nie
chcieli poddaæ siê tym represjom,
którzy byli przeciwnikami tych represji. By³y setki, tysi¹ce uczciwych

tygodnik ³obeski 25.08.2009 r.
Ukraiñców, którzy pomagali i ratowali Polaków. Teraz my ¿yjemy w
Europie. Ukraiñcy to s¹ nasi s¹siedzi. Jak mamy teraz z nimi rozmawiaæ? Gdyby powiedzieli, ¿e tak, sta³o siê nieszczêœcie, zrobiliœmy wielki
b³¹d, przepraszamy, to ja bym to
jeszcze zrozumia³. W tej chwili relacje miêdzy Ukraiñcami i Polakami
robi siê sztucznie, tak jak kiedyœ
sztucznie budowano przyjaŸñ miêdzy Polsk¹ i Zwi¹zkiem Radzieckim.
Dzisiaj pojawia siê iluzja, ¿e my budujemy zwi¹zki z Ukrain¹ oparte na
prawdzie. Nie, my nie budujemy tych
zwi¹zków w oparciu o prawdê, dlatego, ¿e s¹ to pó³prawdy. Jad¹ prezydenci tam jednaæ siê, ale ¿aden nie
powie, ¿e to by³o ludobójstwo, ani
polski prezydent, ani ukraiñski. Prezydent Juszczenko opiera swoje panowanie w du¿ej mierze na tych fobiach faszystowskich Ukrainy, bo
Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów dzisiaj ma olbrzymie wp³ywy
na Ukrainie. W ich parlamencie s¹
ich ludzie, w ich rz¹dzie s¹ ich ludzie,
ca³a zachodnia Ukraina jest pod
du¿ym wp³ywem tych faszystowskich nurtów. Stawia siê pomniki
Banderze oraz wielu innym faszystowskim przywódcom Ukrainy z
czasów wojny. Stawia siê pomniki
SS Galizien, to ju¿ w ogóle nie do
pomyœlenia. Postawienie pomnika
Hitlerowi w Berlinie jest nie do pomyœlenia. A tu legalnie stawia siê
pomniki i Europa milczy.
Nie mo¿e byæ w Europie
dwóch systemów wartoœci
To jest problem wartoœci. Jak teraz ma siê czuæ m³ody Polak, który
wie o mordach na Kresach, jedzie na
Ukrainê i widzi pomnik Bandery, który by³ morderc¹. A tam jest bohaterem. I teraz mamy w Europie dwa
systemy wartoœci. Narody nie mog¹
tak ¿yæ ze sob¹, ¿e dla jednych jest
to bohater, a dla drugich jest to morderca. Ja siê bojê, ¿e któregoœ dnia
polska m³odzie¿, która nie wie o tym,
pójdzie pod ten pomnik kwiaty sk³adaæ. Dlaczego oni o tym nie wiedz¹?
Poniewa¿ w szko³ach, na uniwersytetach, o tym siê nie uczy, nie mówi.
Ostatnio we Wroc³awiu mia³a siê
odbyæ konferencja naukowa na temat rzezi Polaków na Ukrainie, o tym
jak to siê sta³o, jakie by³y przyczyny.
I nagle Uniwersytet Wroc³awski
odwo³uje konferencjê, poniewa¿
Ukraiñcy zaprotestowali. Czy my
¿yjemy w wolnym kraju, czy niekoniecznie w wolnym kraju. Je¿eli ambasador Ukrainy dzwoni i mówi, ja
siê na to nie zgadzam, to mi to przypomina czasy przedrozbiorowe, to
by³a ta sama historia. Ja siê bojê, ¿e
dziœ mamy problemy ze sob¹; pañstwo wolne nie mo¿e sobie na takie
rzeczy pozwoliæ. I dlatego dzisiaj
m³ode pokolenie musi byæ wychowywane w duchu prawdy. Tu nie
chodzi o to, aby oskar¿aæ. Swoje
zwi¹zki nale¿y budowaæ w oparciu o
prawdê. Trzeba powiedzieæ, jak naprawdê by³o.
Oprac. KAR
(œródtytu³y pochodz¹ od redakcji)

tygodnik ³obeski 25.08.2009 r.
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Samorz¹dy Reska i Radowa Ma³ego do tej pory nie opublikowa³y oœwiadczeñ radnych

Gdzie warto przewodniczyæ radzie?
OŒWIADCZENIARADNYCH
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki jest wspó³w³aœcicielem „NZOZ” Medicor” A. Wysocki i M. Kubacki s.c., NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska B.M. Kubaccy s.c.
W ubieg³ym roku zgromadzi³ w
walucie polskiej 52 tys. z³ oraz posiada³ obligacje Skarbu Pañstwa na
kwotê 61 tys. z³. Posiada dom na
w³asnoœæ podlegaj¹cej ma³¿eñskiej
wspólnocie ustawowej o powierzchni 193 m.kw o wartoœci 500
tys. z³ oraz gabinety lekarskie o powierzchni 48 m.kw. o wartoœci 120
tys. z³, dzia³kê zabudowan¹ domem o
pow. 599 m.kw., dzia³kê niezabudowan¹, bêd¹c¹ integraln¹ czêœci¹
dzia³ki zabudowanej o powierzchni
87 m.kw. o wartoœci 3 tys. z³.
Posiada 1015 akcji PKO BP SA, z
tego tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 939, 85 z³.
Posiada samochód osobowy
Ford Mondeo 1,8 z 2001 r oraz aparat
do badañ USG „GE” o wartoœci 25
tys. z³.
Z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w „Medicor” A.
Wysocki i M. Kubacki s.c oraz z
NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska
B.M. Kubaccy s.c. osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 140.168,55 z³. Z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie
osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym dochód w
wysokoœci 937,60 z³, z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych (przewodnicz¹cego Rady Powiatu) –
20.664, z³
Jolanta Siekiera Mularczyk –
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Dobrej, zgromadzi³a w roku minionym w walucie obcej œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 1.800 euro.
Posiada mieszkanie na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ o powierzchni 133
m.kw. i o wartoœci 200 tys. z³. Z tytu³u
diety przewodnicz¹cej Rady Miasta
w roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód 9.400 z³, a z tytu³u zatrudnienia
w Szkole Podstawowej - 10.990,29 z³,
posiada samochód osobowy Opel
Astra z 2002 roku.
Monika KuŸmiñska przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wêgorzynie
zatrudniona w Urzêdzie Miejskim w
Nowogardzie, jako referent w wydz.
Finansowo-Bud¿etowym w roku
ubieg³ym posiada³a œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej
w wysokoœci: 290,62z³ (29,2066 jednostek w programie inwestycyjnoubezpieczeniowym „PROSPERITA”), œrodki na rachunku bankowym 39.298,49z³ oraz wk³ad w PKZP

80,00z³ - w³asnoœæ odrêbna. Posiada
na w³asnoœæ odrêbn¹ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 580m.kw. o
wartoœci 17.400 z³.
Posiada 25 proc. udzia³ów w
PHU „JAMEX” Alicja KuŸmiñska,
Jerzy Gruszka, Mieczys³aw Gruszka,
Monika KuŸmiñska Spó³ka Jawna
z tego tytu³u osi¹gnê³a w roku
ubieg³ym stratê w wysokoœci
12.067,62 z³ - w³asnoœæ odrêbna.
Z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 17.034,03 z³, przychody z
osobiœcie wykonywanej dzia³alnoœci wynios³y 248,23 z³, za œwiadczenia rodzinne – 768 z³, natomiast za
pe³nienie funkcji przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej - 15.445,94 z³
El¿bieta Kobia³ka Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w £obzie, za-

trudniona w PPZ „Nowamyl” S.A. w
£obzie, gdzie piastowa³a stanowisko zastêpcy dyrektora do spraw
technicznych. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a na rachunku bankowym w walucie polskiej 20 tys. z³ i
obcej: 600 euro i 400 USD.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 108 m.kw.
o wartoœci 250 tys. z³. W roku ubieg³ym posiada³a 427 akcji PPZ „Nowamyl” S.A w £obzie. W „Nowamylu” od 1999 roku jest prokurentem.
Posiada samochód marki Renaut
Laguna Combi z 1998 r.
Z tytu³u pracy w „Nowamylu”
osi¹gnê³a dochód w roku ubieg³ym
w wysokoœci 70.582,76 z³, natomiast
z tytu³u diety przewodnicz¹cej Rady
Miasta w £obzie - 14.280 z³.
***
Na stronach Biuletynów Infor-

macji Publicznych gminy Resko oraz
gminy Radowo Ma³e oœwiadczeñ
maj¹tkowych radnych – brak.
Wprawdzie nie ma na BIP
oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych,
jednak w lutym radni z gminy Radowo Ma³e uchwalili, ¿e przewodnicz¹cy komisji bêd¹ pobieraæ 180 z³, natomiast radni 150 z³. Dla przewodnicz¹cego Rady Gminy uchwalono
dietê w wysokoœci 900 z³. Przy za³o¿eniu, ¿e w trakcie roku jest tu 10
sesji, to wychodzi, ¿e roczna dieta
wynosi 9000 z³ (plus inne).
Wykres obrazuje porównanie
wysokoœci diet za „pracê spo³eczn¹”
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
2. Przewodnicz¹ca Rady Wêgorzyna
3. Przewodnicz¹ca Rady £obza
4. Przewodnicz¹ca Rady Dobrej
5. Przewodnicz¹cy Rady Radowa
Ma³ego.
(m)

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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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam VW T4, poj. 2.4 diesel,
93r. Zarejestrowany na 8 osób.
Stan tech. silnika b.dobry. Do poprawek lakierniczych. Cena 9.000
z³ do negocjacji. Tel. 511 626 535.
Sprzedam samochód Man F05
242662 90r. Hakowiec 6x2 do dlugich kontenerów wyposa¿ony w
HDS zakabinowy ( 3,14 Tony, wysokoœæ 8,9 m). UdŸwig haka 20 ton,
£adownoœæ 12400 kg. Pojazd zarejestrowany, w ci¹g³ej eksploatacji.
Badania UDT. Faktura VAT. Cena
45.000 z³ + VAT. Tel.602 407 385

Powiat œwidwiñski
Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,8
TD 1995r., ABS, klima, el. ster. szyby, 2 air bagi, komplet zimówek,
cena 4000 z³ do negocjacji. Tel. 094
3654506, 518797424.

Region

Sprzedam Nissan Almera 1.4 benzyna, z klimatyzacj¹, rok 1998, stan
b. dobry. Cena 9900, do negocjacji.
Tel. 660486708.
Kupiê czêœci do samochodu SYRENA. Tel. 503 789 806.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Us³ugi remontowe – Piotr Boæko.
Tel. 609 888 083.
Us³ugi remontowe, malowanie,
szpachlowanie, regipsy, tynki rêczne, adaptacja poddaszy, instalacje
elektryczne. Grzegorz Konieczny
Tel. 514113710

Region

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.
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.

ROLNICTWO

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom jednorodzinny
w £obzie, pow. 115 mkw., 5 pokoi, garderoba, gara¿, ogródek, spokojna dzielnica. Tel.
695 146 910.
Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 36 mkw II piêtro w centrum
£obza. Cena 97 tys. z³. (do negocjacji). Tel. 604 416 605.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w £obzie 53 mkw., II piêtro,
ogrzewanie gazowe, okna PCV.
Cena 140 tys. z³. do negocjacji. Tel.
692 586 010.
Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. w
£obzie nad bankiem. Cena 165 tys.
z³. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551
Tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na wsi w bloku na I piêtrze 3 pokojowe, bezczynszowe z
w³asnym centralnym ogrzewaniem, 6 km od £obza. Tel.
693378531
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel. 663 644 388.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza o pow. 53
mkw, III piêtro, WC, balkon, gaz
ziemny. Kuchnia pod zabudowê – w
cenie mieszkania. Tel. 600590201.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat gryficki
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym, po
remoncie, nowe wyposa¿enie, internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

Szanowni Pacjenci, zapraszamy
do uczestnictwa w programach
profilaktycznych dla mieszkañców
powiatu ³obeskiego; - choroby
uk³adu oddechowego; - choroby
raka gruczo³u krokowego. Programy s¹ wspó³realizowane z Powiatem £obez. Rejestracja tel. 091 852
42 88 lub osobiœcie w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 66. Serdecznie zapraszamy.
Pompy centralnego ogrzewania
sprzedam. Tel. 504 138 640 lub 607
464 370.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.
Domowe przedszkole „Klubik
Brzd¹ca” zaprasza dzieci. Tel. 604
221 339.
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Powiat gryficki
Sprzedam piec gazowy dwubiegowy typu JUNKERS EUROSTAR rok
2005. Cena 2 tys. z³. Tel. 506 971
428. Trzebiatów.
Przyjmê gruz, szlakê, darñ, ziemiê
(teren powiatu gryfickiego), tel.
501234596.

Region

Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.
Góry, Kotlina K³odzka, masyw
Œnie¿nika.
www.ilovepoland.pl – Orle Gniazdo. Noclegi
w pok. wieloosobowych od 18
z³, apartament 150 z³. Wy¿ywienie. Zamówienia i rezerwacje tel. 074 8130236, 602
452 574.
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

tygodnik ³obeski 25.08.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wysiedle – oddam w dzier¿awê 2
hale pow. 200 mkw. ka¿da. Teren
ogrodzony, ca³odobowy dozór.
Cena 6 z³ za mkw. (do uzgodnienia).
Tel. 604 105 423.
Sprzedam dom w Prusinowie, pow.
190 mkw., du¿y sad, budynki gospodarcze, 2 gara¿e. Mo¿liwoœæ
dokupienia ziemi. We wsi stacja
PKP. 691887057.
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê siedliskow¹ 0,5 h
w Zaleszczycach. Tel. 091 384 27 06.

PRACA
Powiat ³obeski
Pilnie zatrudniê elektryków – praca
legalna na terenie Niemiec. Tel.
512 642 726.
NZOZ Intermed Sp. z o.o. zatrudni w
pe³nym lub niepe³nym wymiarze
czasu pracy pielêgniarkê w oœrodku zdrowia w Iñsku. Tel. 091 39 52
726, 693 162 216.

Region
Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Przyczepa rolnicza wywrotka D-35,
³adownoœæ 3,5 tony, niska na ko³ach 10/15 ( uszkodzony wywrot).
Faktura VAT. Cena 2500 z³, Tel. 602
407 385
Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.
Sprzedam kombajn zbo¿owy John
Deere Heder 2,70, sieczkarniê.
Stan b. dobry. Tel. 886105178.

tygodnik ³obeski 25.08.2009 r.

Do¿ynki
gminne
w Przytoni
(WÊGORZYNO) Tegoroczne
wêgorzyñskie do¿ynki gminne odbêd¹ siê w Przytoni, w niedzielê, 30
sierpnia.
Do¿ynki rozpoczn¹ siê Msz¹ œw.
w przytoñskim koœciele o godz. 14.
Po Mszy rozpocznie siê program
artystyczno-sportowy z udzia³em
zespo³u Kresowianki z Runowa oraz
nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu na
naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy.
Zabawa do¿ynkowa rozpocznie siê
o godz. 20.
(r)

Oferta pracy
w urzêdzie

Szukaj¹
referenta
(DOBRA) Burmistrz Dobrej
og³osi³ otwarty nabór na wolne stanowisko urzêdnicze w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej - referent ds. windykacji podatkowej i ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.
Kandydat musi posiadaæ m.in.
wykszta³cenie œrednie oraz sta¿ pracy na stanowisku ksiêgowym lub
ds. windykacji (min. 2 lata). Ofertê i
wymagane dokumenty mo¿na sk³adaæ do dnia 31 sierpnia br. do godz.
9.00, w urzêdzie miejskim w Dobrej. (r)

INFORMACJE - REKLAMA
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Liga: próba si³
Wci¹¿ za ma³o mamy danych, aby
powiedzieæ, jak nasze zespo³y przygotowa³y siê do sezonu. Powód –
graj¹ w tzw. kratkê, a niespodzianka
goni niespodziankê. Jedynymi pewnikami s¹ Mewa i Radovia. Mewa –
totalna klapa ju¿ na starcie; trzy
mecze przegrane, a ostatnie pora¿ki
to ju¿ klêski: 0:9 z Pogoni¹ II i 0:4 z
Wichrem Brojce, obie na w³asnym
boisku! Takich wyników nikt w Resku nie pamiêta.
Drugi pewnik to Radovia, która
g³adko wygra³a pierwszy mecz w
Klasie A i – moim zdaniem – szybko
wróci do okrêgówki.
Œwiatowid rewelacyjnie zagra³ z
Chemikiem II, wygrywaj¹c 3:1, ale
poleg³ z beniaminkiem Or³em £o¿nica 1:4. Du¿o lepsze rezultaty, ni¿ w
poprzednim sezonie, ale jeszcze za
wczeœnie na jak¹œ rzeczow¹ ocenê i
prognozê.
Podobnie ze Spart¹ Wêgorzyno,
która, po obiecuj¹cym zwyciêstwie
nad Stal¹ Lipiany, przegra³a dwa
ostatnie mecze, chocia¿ akurat z
Iskierk¹ – mog³a. Ale czy w tej lidzie
s¹ s³absi, raczej nie.
KAR

SPORT

Jêdrzejczyk
zatrzyma³ Sarmatê
SARMATA Dobra - LEŒNIK/ROSSA Manowo 1:1 (0:1)
Sarmata: Sebastian Marciniak,
Damian Dzierbicki, Wojciech
Dorsz, Grzegorz Mêdrek, Damian Padziñski, Krzysztof Szkup,
Emilian Kamiñski, Piotr Grochulski, Wojciech Kliœ (od63' Wojciech Bonifrowski), £ukasz
Olechnowicz (kpt) (od 75»Wojciech GuŸniczak), Maciej Garliñski, nie grali: Grzegorz Skrzypa,
Jaros³aw Jaszczuk, Marek Gude³ajski, Pawe³ Kaleta, Mateusz
Dzierbicki.
Leœnik/Rossa: Tomasz Jêdrzejczyk, Andrzej Wenerski, Artur Marczak, Tomasz Chrupa³³a,
Kacper Sitarek, £ukasz Nadolny,
Marcin Zazulak, Grzegorz Gliñski, Rafa³ Sienkiewicz, Bartek
Warzecha, Marcin Perkowski
oraz Marcin Kosmala, Krystian

Mural, Maciej Lenko, Dariusz
Wawrzkiewicz, Kamil Cybulski
Bramki: 0:1 Grzegorz Gliñski
(31'); 1:1 Wojciech Kliœ (51').
W prawdziwie sprinterskim
tempie rozpoczê³y siê jesienne
rozgrywki pi³karskie. Beniaminek
IV ligi Sarmata Dobra w przeci¹gu 8 dni rozegra³ ju¿ trzy mecze
mistrzowskie. Po znakomitym
starcie i zwyciêstwie 3:2 w Wolinie nad Vinet¹, w œrodê Sarmata
zadebiutowa³ na w³asnym boisku,
a przeciwnikiem by³a graj¹ca drugi sezon w IV lidze dru¿yna Leœnika/Rossy Manowo. Mecz ten
okreœlany przez kibiców, jak i postronnych obserwatorów, jako
mecz nie wykorzystanych sytuacji przez Sarmatê, zakoñczy³ siê

Pocz¹tek cyklicznych imprez sportowych

Czyœciciele przed ¯urawiami
(RESKO) 16 sierpnia na kompleksie boisk
sportowych „Orlik 2012”, przy szkole podstawowej w Resku, odby³ siê pierwszy turniej pi³ki no¿nej o „Puchar Orlika”.
Zawody zorganizowane przez
Arkadiusza Majewskiego – opiekuna obiektu, Marcina Mielcarka i Piotra Tichanowa, w za³o¿eniu, maj¹
byæ pocz¹tkiem cyklicznych imprez
tego typu.
Do pierwszego turnieju zg³osi³o
siê piêæ 3-osobowych dru¿yn, w których sk³ad wchodzi³y dzieci ze szko³y podstawowej. Do koñca turnieju
otwarta by³a sprawa mistrzowska.
Po podliczeniu wszystkich punktów
okaza³o siê, ¿e o miejscach na podium zadecyduj¹ dodatkowe spotkania. W ca³ym turnieju zliczane
by³y tak¿e bramki poszczególnych
zawodników, aby na koniec wy³oniæ
króla strzelców. Po zaciêtych spotkaniach koñcowy uk³ad tabeli
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
1. Czyœciciele - 15
2. ¯urawie – 12
3. M³odzi tytanie – 9
4. Za szybcy – 6
5. FC Mewa – 0
Wszystkim uczestnikom zawodów wrêczone zosta³y pami¹tkowe
dyplomy, natomiast zawodnicy dru¿yn, które wywalczy³y miejsce na
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podium, otrzymali pi³ki, torby sportowe oraz szaliki reprezentacji Polski.
Ca³a impreza toczy³a siê w bardzo
mi³ej, rodzinnej atmosferze. Na
obiekcie bowiem, oprócz zawodników, znaleŸli siê tak¿e ich rodzice,
którzy dopingowali swoje pociechy.
Organizatorzy w planach maj¹ zorganizowanie kolejnej – wiêkszej imprezy dla dzieci w tym wieku. Aju¿ 30
sierpnia obejrzeæ bêdzie mo¿na zmagania „dzikich dru¿yn” w turnieju o
„Puchar Burmistrza Reska”.
(o)

szczêœliwym dla goœci remisem
1:1. Niekwestionowanym bohaterem tego meczu by³ bramkarz
goœci Tomasz Jêdrzejczyk.
Swoj¹ dobr¹ grê ukoronowa³
m.in. obron¹ rzutu karnego w 51
min., wykonywanego przez Wojciecha Klisia. I chocia¿ cztery minuty póŸniej Kliœ piêkn¹ „g³ówk¹”
zdoby³ wyrównuj¹c¹ bramkê dla
Sarmaty, to bramka ta w ¿aden
sposób nie mo¿e podwa¿yæ znakomitych umiejêtnoœci, jakie ten
bramkarz zaprezentowa³ w Dobrej. I mimo, i¿ po wyrównuj¹cej
bramce do koñca meczu trwa³o
prawdziwe oblê¿enie bramki Leœnika/Rossy, to ¿adnemu z zawodników Sarmaty nie uda³o siê zmusiæ do ponownej kapitulacji wspomnianego wy¿ej bramkarza. estan

Sarmata bierze Gra³a liga
IV-ligowe lekcje Wyniki i tabele
IV liga

GRYF Kamieñ Pomorski - SARMATA Dobra 3:0 (1:0)
Gryf: Pawe³ Kulda - Rados³aw Janus (46' Kacper Wittbrodt), Adrian Kapczyñski,
Rafa³ Makarewicz, Gracjan
Górski, Szymon Smerdel,
Krzysztof Wróblel, £ukasz Tomaszkiewicz, Sebastian Kmetyk
(46' Mariusz Kostur), Marcin
Ziatyk, Rados³aw Smela (60'
Ryszard Król).
Sarmata: Marcin Kamiñski Grzegorz Mêdrek, Piotr Grochulski, Wojciech Dorsz, Maciej
Garliñski, Damian Dzierbicki,
Wojciech Bonifrowski, £ukasz
Olechnowicz (k), Emil Kamiñski, Krzysztof Szkup, Damian
Padziñski oraz: Sebastian Marciniak, Jaros³aw Jaszczuk, Mateusz Dzierbicki, Wojciech GuŸniczak, Pawe³ Kaleta, Marek Gude³ajski, Wojciech Kliœ.
Bramki: 1:0 Marcin Ziatyk
17'; 2:0 Wojciech Dorsz 71' –
samobójcza; 3:0 Adrian Kapczyñski 75'. W 53 min. Pawe³
Kulda obroni³ rzut karny. Strzelaj¹cym by³ Krzysztof Szkup.
W minion¹ sobotê (22 sierpnia) Sarmata uda³ siê ponownie
w kierunku naszego morza, tym
razem do Kamienia Pomorskiego, by na tamtejszym stadionie
rozegraæ kolejny mecz ligowy,
tym razem z miejscowym Gryfem. Gryf Kamieñ Pomorski to
od lat czo³owa dru¿yna naszego
regionu, w tym roku wygra³a rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu województwa i awansowa³a
do szczebla centralnego tych
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rozgrywek. Mimo du¿o wiêkszego doœwiadczenia pi³karzy Gryfa, beniaminek z Dobrej do 70
minuty meczu by³ solidnym i
równorzêdnym przeciwnikiem. I
chocia¿ Gryf od 17 min. meczu
prowadzi³ 1:0, to gracze Sarmaty
kilkakrotnie zmarnowali dogodne sytuacje na wyrównanie (w
54' Krzysztof Szkup nie wykorzysta³ rzutu karnego). W 71 min.
nast¹pi³ prze³omowy moment
spotkania, rozgrywaj¹cy dobre
spotkanie Wojciech Dorsz (to po
faulu na jego osobie sêdzia podyktowa³ rzut karny dla Sarmaty) odbi³ tak niefortunnie pi³kê, ¿e
ta wpad³a do w³asnej bramki. Po
utracie drugiej bramki pi³karze z
Dobrej oddali prawie ca³kowicie
pole gospodarzom, którym w 75
min. uda³o siê zdobyæ trzeciego
gola.
W sumie, mimo doœæ wysokiej
pora¿ki (za wysokiej jak na przebieg gry), pi³karze Sarmaty pokazali przez wiêksz¹ czêœæ meczu dobry poziom. Problemem
jest to, aby dobry poziom podtrzymaæ przez ca³e spotkanie. A
nad tym bêd¹ pracowaæ trener
Tomasz Surma i zawodnicy, myœlê, ¿e z dobrym skutkiem.
W najbli¿sz¹ sobotê Sarmatê
czeka kolejny ju¿, trzeci, mecz
wyjazdowy, tym razem do Koszalina, gdzie zmierzy siê z najlepsz¹ dru¿yn¹ tego miasta,
mocno faworyzowan¹ Gwardi¹.
Mimo, ¿e bêdzie trudno, kibice
Sarmaty licz¹ na pozytywne wieœci z tego meczu.
estan

Granie w planie
IV liga
29.08. Gwardia Koszalin - Sarmata Dobra. Pocz¹tek meczu o godz. 17.

V liga
29.08. Œwit Skolwin – Sparta Wêgorzyno.

Klasa okrêgowa
29.08. Promieñ Mosty – Mewa Resko; Œwiatowid £obez – Wicher
Reptowo. Pocz¹tek meczu o godz. 17.

Klasa A
29.08. Radovia Radowo Ma³e – Ba³tyk Gostyñ. Pocz¹tek o godz. 14.

2 kolejka
Ina Goleniów – Victoria Przec³aw 0:0,
Gwardia Koszalin – Gryf Kamieñ
Pomorski 3:2, Drawa Drawsko Pom.
– Vineta Wolin 2:1, Pogoñ Barlinek –
Piast Chociwel 2:0, Sokó³ Pyrzyce –
Hutnik Szczecin 1:4, S³awa S³awno –
Stal Szczecin 1:1, Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Piast Drzonowo 7:1,
Sarmata Dobra – Leœnik/Rossa Manowo 1:1.
3 kolejka
Piast Drzonowo – Gwardia Koszalin
0:3, Stal Szczecin – Sokó³ Pyrzyce 0:1,
Hutnik Szczecin – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:2, Victoria Przec³aw –
Pogoñ Barlinek 0:1, Gryf Kamieñ Pomorski – Sarmata Dobra 3:0, Piast
Chociwel – S³awa S³awno 4:0, Vineta
Wolin – Ina Goleniów 1:3, Leœnik/
Rossa Manowo – Drawa Drawsko
Pom. 0:2.
1.Gwardia Koszalin
9 9:4
2. Pogoñ Barlinek
7 5:2
3. Hutnik Szczecin
6 8:3
4. Wybrze¿e Rewalskie Rewal 6 11:5
5. Gryf Kamieñ Pomorski
6 8:3
6. Drawa Drawsko Pom.
6 4:1
7. Sokó³ Pyrzyce
6 9:8
8. Ina Goleniów
5 5:3
9. Piast Chociwel
4 6:4
10. Sarmata Dobra
4 4:6
11. Stal Szczecin
2 3:4
12. Victoria Przec³aw
1 0:1
13. Leœnik/Rossa Manowo
1 1:6
14. S³awa S³awno
1 1:8
15. Vineta Wolin
0 4:8
16. Piast Drzonowo
0 5:17

V liga
2 kolejka
19-08 Osadnik Myœlibórz – Odra
Chojna, Kluczevia Stargard – Orze³
Trzciñsko Zdrój 0:0, Stal Lipiany –
Woda-Piast II Rzecko 4:0, Iskierka
Szczecin-Œmierdnica – Pomorzanin
Nowogard 0:0, Zorza Dobrzany –
Sparta Wêgorzyno 2:1, Œwit Skolwin
– K³os Pe³czyce 3:0, GKS Mierzyn –
Arkonia Szczecin 0:3, Sparta Gryfice
– Polonia P³oty prze³o¿ony na 9 wrzeœnia.
3 kolejka
Arkonia Szczecin- Kluczevia Stargard
2:0, K³os Pe³czyce – GKS Mierzyn
2:1, Sparta Wêgorzyno – Iskierka
Szczecin-Œmierdnica 1:2, Odra Chojna – Sparta Gryfice 1:2, Pomorzanin
Nowogard – Œwit Skolwin 2:0, WodaPiast II Rzecko – Zorza Dobrzany 2:1,
Polonia P³oty – Stal Lipiany 7:1, Orze³
Trzciñsko-Zdrój – Osadnik Myœlibórz 2:2.
1. Arkonia Szczecin
9 7:0
2. Iskierka Szczecin-Œmierdnica 7 4:2
3. Sparta Gryfice
6 5:1
4. Pomorzanin Nowogard
5 2:0
5. Kluczevia Stargard
4 4:3
6. Zorza Dobrzany
4 3:3
7. Œwit Skolwin
3 3:4

8. Stal Lipiany
9. Sparta Wêgorzyno
10. Polonia P³oty
11. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
12. K³os Pe³czyce
13. Woda-Piast II Rzecko
14. Osadnik Myœlibórz
15. Odra Chojna
16. GKS Mierzyn

3 6:10
3 5:5
3 7:1
3 3:3
3 3:6
3 2:8
1 2:2
1 2:3
0 2:9

Klasa Okrêgowa
2 kolejka
Mewa Resko – Pogoñ II Szczecin 0:9,
Ehrle Dobra Szczeciñska – Wicher Rentowo 1:0, Promieñ Mosty – Ina Iñsko
2:2, Flota II Œwinoujœcie – Orze³ £o¿nica 1:1, Wicher Brojce – Masovia Maszewo 0:1, Jeziorak Szczecin – Korona S³uchowo 1:1, Œwiatowid £obez – KP
Chemik II Police 3:1, D¹brovia Stara
D¹browa – Fagus Ko³bacz 1:2.
3 kolejka
Wicher Reptowo – Flota II Œwinoujœcie 2:8, Mewa Resko – Wicher Brojce
0:4, Fagus Ko³bacz – Pogoñ II Szczecin 4:1, Orze³ £o¿nica – Œwiatowid
£obez 4:1, Ina Iñsko – Ehrle Dobra
Szczeciñska 0:1, Masovia Maszewo –
Promieñ Mosty 2:2, KP Chemik II
Police – Jeziorak Szczecin 0:2, Korona Stuchowo – D¹brovia Stara D¹browa 4:3.
1. Ehrle Dobra Szczeciñska 9 6:2
2. Flota II Œwinoujœcie
7 13:4
3. Jeziorak Szczecin
7 4:1
4. Masovia Maszewo
7 4:2
5. Wicher Brojce
6 6:2
6. Fagus Ko³bacz
6 6:3
7. Promieñ Mosty
5 8:5
8. Korona Stuchowo
5 5:4
9. Orze³ £o¿nica
4 7:6
10. Pogoñ II Szczecin
4 10:4
11. Œwiatowid £obez
4 4:5
12. D¹brovia Stara D¹browa 1 4:6
13. Ina Iñsko
1 3:5
14. KP Chemik II Police
0 2:9
15. Wicher Reptowo
0 3:13
16. Mewa Resko
0 0:14

A klasa
1 kolejka
Jantar Dziwnów – Sowianka Sowno
5:2, Ba³tyk Miêdzywodzie – Znicz
Wysoka Kamieñska 8:0, Fala Miêdzyzdroje – Olimpia Nowogard 3:1,
Orze³ Prusinowo – Radowia Radowo
Ma³e 0:3, Rega II Trzebiatów – B³êkitni Trzyg³ów 3:0, Ba³tyk Gostyñ –
Pionier ¯arnowo 5:5, Bizon Cerkwica
– Iskra Golczewo 3:2.
1. Ba³tyk Miêdzywodzie
3 8:0
2. Jantar Dziwnów
3 5:2
3. Radowia Radowo Ma³e
3 3:0
4. Rega II Trzebiatów
3 3:0
5. Fala Miêdzyzdroje
3 3:1
6. Bizon Cerkwica
3 3:2
7. Pionier ¯arnowo
1 5:5
8. Ba³tyk Gostyñ
1 5:5
9. Iskra Golczewo
0 2:3
10. Olimpia Nowogard
0 1:3
11. Sowianka Sowno
0 2:5
12. Orze³ Prusinowo
0 0:3
13. B³êkitni Trzyg³ów
0 0:3
14. Znicz Wysoka Kamieñska 0 0:8
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Galeria tygodnika
Chrzest Filipa

Magda

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Wakacyjny Patrol z wizyt¹ u dzieci z Ogniska TPD w £obzie
(£OBEZ) To ju¿ ostatnie dwa tygodnie wakacji, a Wakacyjny Patrol nadal dzia³a i odwiedza dzieci. 18 sierpnia, policjanci z
£obza wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
zawitali do wychowanków Ogniska Wychowawczego TPD, przy ul. H. Sawickiej w
£obzie.
Dzieci niecierpliwie oczekiwa³y
na wizytê goœci. Po przywitaniu siê
rozpocz¹³ siê konkurs plastyczny
pod has³em „Bezpieczne Lato 2009”.
Prace by³y bardzo ciekawe i trudno
by³o wy³oniæ zwyciêzców. Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie
otrzyma³y nagrody.
Policjanci przypomnieli zasady
bezpiecznego wypoczynku nad
wod¹, na placu zabaw i na drodze.
By³o to wspólne wymienienie najwa¿niejszych zasad, których prze-

strzeganie daje gwarancje bezpiecznego wypoczynku.
To nie by³ jednak koniec spotkania z dzieæmi z Ogniska Wychowawczego TPD. Na drugi dzieñ dzieci odwiedzi³y policjantów w Komendzie Powiatowej. Przyjechali na rowerach, które zosta³y oznakowane
urz¹dzeniem engrawer. By³a to dobra
okazja do omówienia wyposa¿enia,
jakie powinien posiadaæ ka¿dy rower
oraz zasad, jakie obowi¹zuj¹ podczas
jazdy rowerami po drogach. (kp)

INFORMACJE
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Policjantki zatrzyma³y
sprawcê kradzie¿y roweru
(£OBEZ) 17 sierpnia br. policjantki z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzyma³y Miros³awa
K., który skrad³ przy sklepie Biedronka w £obzie rower typu damka,
o wartoœci 150 z³, na szkodê Bo¿eny
M. Sprawca poniesie odpowiedzialnoœæ za pope³nione wykroczenie.

NietrzeŸwy rowerzysta
(RESKO) 17 sierpnia br., o godz.
22.10, policjanci z Reska zatrzymali
na ulicy Nadrzecznej Eugeniusza G.,
który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³o 0,42 mg/l.

W³amania do piwnic
w £obzie i w Wêgorzynie
(POWIAT) W ubieg³ym tygodniu, nieustaleni na chwilê obecn¹
sprawcy, w³amali siê do piwnic w
£obzie i w Wêgorzynie. Z piwnicy
przy ul. Kolejowej w £obzie sprawca, po uprzednim wyrwaniu skobla,
skrad³ butlê gazow¹ i maszynê do
szycia marki Singer. Straty wynosz¹
400 z³.
W Wêgorzynie natomiast mia³y
miejsce trzy w³amania na osiedlu 40
lecia. Z pierwszej z piwnic sprawca,
po uprzednim wyrwaniu skobla,
skrad³ rower górski oraz kosiarkê
spalinow¹ o ³¹cznej wartoœci 400 z³.
Do drugiej piwnicy sprawca dosta³
siê w taki sam sposób. Ze œrodka
skrad³ tak¿e rower górski, o wartoœci
450 z³. Nastêpnie w³ama³ siê do kolejnej piwnicy, z której po penetracji nic
nie ukrad³.

Kierowcy na zakazie
i podwójnym gazie
(POWIAT) Przez weekend policjanci zatrzymali dwóch kierowców,
którzy posiadali zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów oraz szeœciu
nietrzeŸwych rowerzystów.
W pi¹tek, 21 sierpnia, w ¯elmowie, Krzysztof W., lat 28, kierowa³
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samochodem marki Skoda wbrew
zakazowi kierowania pojazdami, który wydal S¹d Rejonowy w £obzie.
Taki sam czyn pope³ni³ w sobotê
Robert S., który w £obzie, na Szosie
Œwidwiñskej, kierowa³ rowerem
wbrew wydanemu zakazowi.
NietrzeŸwych kieruj¹cych by³o
a¿ szeœciu. W pi¹tek, 21 sierpnia, w
Smólsku, policjanci z Posterunku
Policji w Resku zatrzymali Henryka
G., lat 56, który kierowa³ motorowerem Romet, z wynikiem 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia wieczorem, policjanci z £obza zatrzymali na ulicy
Segala Kamila D., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym - 0,36
mg/l.
W sobotê wieczorem, 22 sierpnia, w Wojtaszycach, policjanci z
Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali Juliusza £., który kierowa³ samochodem marki Opel Astra, z wynikiem 1,63 mg/l.
W niedzielê, 23 sierpnia, policjanci z Posterunku Policji w Resku
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. O godz. 17.14, na drodze
Mi³ogoszcz – Resko, Ryszard G., lat
58, kierowa³ rowerem z wynikiem 1,7
mg/l, a zatrzymany o 21.25, na drodze
Resko – Gardzin, Eugeniusz A., wydmucha³ 0,24 mg/l.

Zatrzymano trzy osoby
poszukiwane
W sobotê, 22 sierpnia, policjanci
zatrzymali w Resku, na ulicy Sportowej, Artura Z., który by³ poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Zatrzymany w niedzielê w £obzie, na ul. H.
Sawickiej, Tomasz K., te¿ trafi³ do
Zak³adu Karnego z powodu wydania przez S¹d nakazu doprowadzenia.
Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali, tak¿e w sobotê, nieletniego
Tomasza K., który uciek³ z Domu
Dziecka w £obzie. Jest to ju¿ kolejna
ucieczka tego nieletniego. Po dowiezieniu do placówki po kilku godzinach nieletni ponownie ucieka
do domu.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 brzmia³o: „Worek plew jest
du¿y i lekki”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Lucyna Kêdzierska (£obez), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez),Karolina P³ocka (£obez.
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Kêdzierska z £obza. Gratulujemy
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego, ul.
S³owackiego 6 £obez.

CMYK
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Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa
w partnerstwie z Burmistrzem £obza oraz
So³tysem i Rad¹ So³eck¹ wsi Karwowo

zapraszaj¹ na FESTIWAL
INICJATYW EUROPEJSKICH,
który odbêdzie siê w Karwowie, w dniu 29 sierpnia br.
PROGRAM
10:00 Czêœæ oficjalna Festynu:
KONFERENCJA - Wp³yw funduszy europejskich na lokalny rozwój:
Parada inicjatyw europejskich
(prezentacje multimedialne)
Galeria Gwiazd - prezentacja lider
ów projektów
SPOTKANIE PANELOWE z
udzia³em uczestników Konferencji
13:00 MSZAŒW. ODPUSTOWA
w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej
14:00 Czêœæ plenerowa Festynu:
Wrêczenie honorowego tytu³u
„Przyjaciel Karwowa”

Wa¿na do ostatniego dnia lata

• PARADA INICJATYW EUROPEJSKICH
stoiska informacyjne Partnerów
Festiwalu, miêdzy innymi: Uniwersytet Szczeciñski, Wydz. Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug, ódzki Urz¹d

Pracy w Szczecinie (POKL WUP)
Centrum Informacji Europejskiej w
Szczecinie, Inicjatyw Wiejskich w
£obzie (PROW LEADER) Centrum
Integracji Spo³ecznej w £obzie, ,
ODR Barzkowice
WIELKA GRA, MAPA SKARBÓW - konkursy wiedzy o funduszach unijnych
EUROSPORT - mecze sportowe
dla m³odzie¿y, gry dla dzieci
UNIJNA ESTRADA - koncert
amatorskich zespo³ów artystycznych
Goœæ specjalny: ZESPÓ£ K-LIN
POLAK POTRAFI - prezentacje
rêkodzie³a artystycznego, warsztat
miotlarski, zawody pilarzy
BAW SIÊ RAZEM Z NAMI m.in. dmuchany zamek, stoisko z
zabawkami, studio kosmetyczne
WIEJSKIE SMAKI - domowa
kawiarenka, gastronomia ZADALA
20:00 ZABAWA LUDOWA gra i
œpiewa ZESPÓ£ K-LIN

