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Czy powstan¹ wszystkie
planowane wiatraki?
(RADOWO MA£E). W
pi¹tek w tutejszym Urzêdzie
Gminy zaplanowano dyskusjê publiczn¹ nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Ma³e,
uwzglêdniaj¹ce tereny pod
lokalizacjê elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddzia³ywania.
str. 7

Uznany za winnego podrabiania
podpisów
(SIELSKO). 20 maja br. odby³a siê kolejna rozprawa
s¹dowa z so³tysem Sielska w roli g³ównej.
Przypominamy, ¿e sprawa dotyczy podrabiania
podpisów pod uchwa³ami Rady So³eckiej.

To jest
nastêpny
bubel
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Sygna³y czytelników

Historia ³obeskiej parafii

Co ukrywa radny?

Zaproszenie

W wydaniu z 24 maja 2011 zosta³y opublikowane oœwiadczenia
maj¹tkowe radnych.
Jak to jest, ¿e w oœwiadczeniu
radnego W³adys³awa Tabaki nie
zgadza siê suma dochodów rocznych i co to znaczy dochody z tytu³u
umowy cywilno-prawnej? Co nasz
radny ukrywa? - spyta³ Czytelnik,
dzwoni¹cy do naszej redakcji.
Sprawdziliœmy
ponownie
oœwiadczenie radnego. Rzeczywiœcie Czytelnik mia³ racjê.
W oœwiadczeniu czytamy, ¿e z
tytu³u zatrudnienia od 1.01 2010 do
30.11.2010 (w domyœle, bo w rubryce nie ma tej informacji z tytu³u
zatrudnienia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin filia £obez) uzyska³ dochód w
wysokoœci 63.579,14 z³, z tytu³u
umowy cywilno-prawnej – 12.190 z³,

z tytu³u radnego – 600 z³, co radnemu
da³o ³¹czn¹ kwotê 81.769,14 z³.
Gdy jednak dodaliœmy wyszczególnione kwoty, wysz³o nam
76.369,14 z³, czyli o 5.400 mniej,
ni¿ poda³ radny. Czy¿by radny rzeczywiœcie ukry³ dochód z jeszcze
innego Ÿród³a, czy zwyczajnie nie
potrafi liczyæ? Czy te kwoty zgadzaj¹ siê z tymi, które s¹ w PIT rozliczeniu z Urzêdem Skarbowym? I czy przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej dok³adnie sprawdzi³
oœwiadczenia radnych?
I co znaczy umowa cywilnoprawna, wszak w oœwiadczeniu
przedstawia siê wszystko kawê na
³awê – co, gdzie, kiedy, za ile i z
jakim przedsiêbiorstwem.
Inna rzecz, ¿e radny mia³ obowi¹zek podaæ dochody roczne, a nie
do 30 listopada.

£obeskie ulice (cz. 1)

Ulica Magazynowa
Ulica
Magazynowa
by³a
pierwsz¹ ulic¹, na której znalaz³em
siê, gdy transport mieszkañców z
powiatu brze¿añskiego przyjecha³
na stacjê kolejow¹ £obez.
Og³oszono, ¿e poci¹g dalej nie
pojedzie. Tutaj og³oszono, ¿e nale¿y wy³adowaæ siê i zostawiæ puste
wagony. Ponad tydzieñ mieszkaliœmy w magazynie kolejowym, znajduj¹cym siê do dzisiaj naprzeciwko
zabudowania, w którym mieœci³a siê
kasa biletowa w prymitywnym baraku, bo murowany budynek by³ wypalony. Magazyn kolejowy sta³ siê
moim pierwszym mieszkaniem. Powierzchnia magazynu ca³a zajêta
zosta³a przez repatriantów. Drugim
kolejnym mieszkaniem zosta³ stary
budynek przy ulicy Kraszewskiego
nr 8.
Ulica Magazynowa z pewnoœci¹
wywodzi siê od magazynu klejowego oraz od drugiego magazynu ko³o
przejazdu kolejowego. By³a jeszcze
sporych rozmiarów szopa do przechowywania siana i s³omy. Dach
oparto na s³upach bez bocznych
œcian. Ulica bli¿ej torów kolejowych posiada³a bruk z drobnych
kamieni. Mimo up³ywu lat ulica nie
zosta³a uporz¹dkowana, bo nie stanowi wa¿nej arterii komunikacyjnej, ani dla pojazdów, ani dla pieszych.
Nie pamiêtam, aby na pocz¹tku
i na koñcu tej ulicy umocowane zosta³y kiedykolwiek tabliczki z
nazw¹ ulicy. Aktualnie od strony
ulicy tylko na trzech obiektach
umieszczone zosta³y tabliczki z nu-

merami kolejnymi nieruchomoœci.
Jest tabliczka nr 1 na obiekcie po
dawnej mleczarni. Przy bramach
ciep³owni umieszczono tabliczki z
numerami 16 oraz 17. Ciekawy jestem, gdzie znajduj¹ siê nieruchomoœci od 2 do 15. Od strony Magazynowej istnieje wjazd do magazynu. Na reklamach przy wjeŸdzie
umieszczono w tekœcie numer 18 nie
maj¹cy uzasadnienia.
Podczas zamieszkiwania w magazynie kolejowym by³a spora grupa dzieci. W pobli¿u, tu¿ przy stacji,
zgromadzono pewn¹ iloœæ pojazdów wojskowych niezdatnych do
u¿ywania. Dla dzieci by³ to „raj”,
œwietnie nadaj¹cy siê na zabawy.
Samochody, armaty, a nawet jeden
lub dwa czo³gi urozmaica³y nudne
dnie. Chyba trzeciego dnia z Marcinem Targoszem poszliœmy zwiedzaæ £obez. Od obecnej poczty ruiny, po obu stronach jezdni zalega³y
gruzy. Czasem wysoko wznosi³y siê
mury. Doszliœmy do ulicy Bema.
Aby nie zab³¹dziæ, szybko powróciliœmy do naszego mieszkania na stacji. Jeszcze na trasie sta³ zamieszka³y budynek na rogu ulicy, wówczas
Murarskiej. Na Rynku, od strony
po³udniowej, ros³y, ale by³y nadpalone, drzewa lipowe.
W 2009 roku przedsiêbiorstwo
„Eko-Map” wyda³o mapê turystyczn¹ miasta i gminy £obez zawieraj¹c¹ plan miasta w skali
1:15.000, ale ulicy Magazynowej
nie zaznaczono. Nazwê ulicy ujêto
jedynie w spisie ulic.
Z. Harbuz

Klub Nauczyciela i Stowarzyszenie „Okruchy pamiêci...” zaprasza
na spotkanie z autorem ksi¹¿ki pt. „Moja parafia” (£obeziakiem) ks.
Bartoszem Rajewskim 10 czerwca 2011 (pi¹tek) o godz. 18.15 w sali
£obeskiego Domu Kultury.
Ze wstêpu autora do ksi¹¿ki
Kiedy jako uczeñ klasy maturalnej Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £obzie wraz z dwoma przyjació³mi
przygotowywa³em
opracowanie
pt. Ziemia £obeska – moja ma³a ojczyzna. Przewodnik historyczno –
turystyczny, dostrzeg³em, ¿e historia
tego regionu, w którym przyszed³em
na œwiat i w którym ¿y³em, jest niezwykle bogata i interesuj¹ca.
Po kilku latach – ju¿ jako alumn seminarium i student – nie zastanawia³em
siê d³ugo nad wyborem tematu pracy
magisterskiej, bowiem postanowi³em w dalszym ci¹gu zg³êbiaæ historiê mojej ³obeskiej ojczyzny. Uœwiadomi³em sobie, ¿e nie istnieje ¿adne,
nawet najmniejsze opracowanie poœwiêcone dziejom Koœcio³a na ziemi
³obeskiej. Dopingowany przez miejscowych historyków i pasjonatów
historii, postanowi³em zbadaæ powojenne dzieje ludzi i terenów, na których Pan Bóg powo³a³ mnie do ¿ycia.
Celem niniejszego studium jest
opisanie dziejów parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
£obzie w latach 1945-2010. Zakres
czasowy podyktowany jest okresem
istnienia parafii.
Analizuj¹c dokumenty znajduj¹ce siê w Archiwum Parafii
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w £obzie oraz w Archiwum Kurii
Metropolitalnej Szczeciñsko-Kamieñskiej w Szczecinie, odnalaz³em
wiele interesuj¹cych, dotychczas
nieznanych faktów, jak istnienie wizerunku Jezusa Ukrzy¿owanego, któremu przypisywana by³a cudowna
moc, czy niezwykle ciekawe curriculum vitae ks. W³adys³awa Farona.
Odkry³em tak¿e wiele nieœcis³oœci, a
nawet b³êdów dotycz¹cych historii
³obeskiej parafii, jak choæby powszechnie funkcjonuj¹ce w œwiadomoœci parafian przeœwiadczenie odnoœnie do finansowania odbudowy
koœcio³a parafialnego ze œrodków
przyznanych przez ówczesnego prezydenta Boles³awa Bieruta. (...)
Opracowanie dzieli siê na piêæ
czêœci. Pierwsza z nich przedstawia
historiê £obza w zarysie oraz podstawowe informacje na temat ludnoœci
zamieszkuj¹cej te tereny. Druga
czêœæ omawia historiê powstania parafii i jej dzieje. Historia ³obeskich
powojennych duszpasterzy oraz powo³añ kap³añskich i zakonnych zosta³a ukazana w trzeciej czêœci opracowania. Czwarta czêœæ omawia
œwi¹tynie nale¿¹ce do parafii, a pi¹ta
¿ycie sakramentalno-liturgiczne. Ponadto w aneksie do niniejszego opra-

cowania zosta³ przedstawiony – tak
bardzo istotny dla miejscowych historyków – spis pastorów pracuj¹cych w £obzie przed i w trakcie II
wojny œwiatowej, unikatowa kopia
dekretu kard. Stefana Wyszyñskiego
– Prymasa Polski dotycz¹ca odpustu
parafialnego oraz cenne fotografie
ilustruj¹ce ¿ycie parafii.
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Próbna ewakuacja Dzieñ Matki
szko³y
z „Ark¹”
31 maja w Szkole
Podstawowej w £abuniu
Wielkim odby³o siê
praktyczne æwiczenie
- próbna ewakuacja
na wypadek po¿aru.
Ewakuacja polega³a na szybkim
i zorganizowanym przemieszczeniu
dzieci i pracowników szko³y z
miejsc, w których przebywanie
mog³o zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu,
do rejonu bezpiecznego. Ka¿da placówka musi posiadaæ oznaczone
drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkó³ jest to
szczególnie wa¿na sprawa. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej
prowadzenie odpowiedzialny jest
dyrektor placówki.
Sygna³ do ewakuacji da³ dzwo-

nek szkolny (trzy krótkie przerywane dzwonki i okrzyk „po¿ar”). Bra³o
w niej udzia³ 70 uczniów i 14 pracowników. Wszyscy szybko i sprawnie opuœcili budynek oznaczonymi
drogami ewakuacyjnymi. Na apelu
na boisku potwierdzono, ¿e wszystkie osoby zd¹¿y³y ewakuowaæ siê w
wyznaczonym czasie. Na lekcjach
wychowawczych przypomniano powody ewakuacji oraz drogi, którymi
uczniowie opuszczaj¹ budynek.
Uczniowie bez paniki, z du¿ym zdyscyplinowaniem, wykonali zadanie
próbnej ewakuacji.
Po zakoñczeniu æwiczeñ uczestnicz¹cy w szkoleniu podsumowali
efekty i wymienili spostrze¿enia w
zakresie postêpowania w podobnych sytuacjach, co mia³o s³u¿yæ
wypracowaniu wzorców postêpowania w razie zagro¿enia.
(o)

Otwarte konkursy ofert na realizacjê
programów zdrowotnych dla mieszkañców
Powiatu £obeskiego w 2011 r.
Zarz¹d Powiatu w £obzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150
£obez og³asza otwarte konkursy ofert na realizacjê
nastêpuj¹cych programów zdrowotnych:
1. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wœród Mieszkanek
Powiatu £obeskiego – 30.000 z³
2. Program Profilaktyki Raka Gruczo³u Krokowego dla Mê¿czyzn
z terenu Powiatu £obeskiego – 15.000 z³
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ zak³ady
opieki zdrowotnej oraz podmioty uprawnione do udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o
zak³adach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z
póŸn. zm.)
Niniejsze programy obejmuj¹ wykonanie nieodp³atnych dla
uczestników programu badañ profilaktycznych.
Szczegó³y konkursów wraz z niezbêdnymi dokumentami
zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w £obzie - http://spow.lobez.ibip.pl, na stronie
internetowej www.powiatlobeski.pl.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ w Wydziale
Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w £obzie (pokój nr 7,
tel. 091 39 761 23)
Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 24 czerwca 2011 r.

Dzieñ Matki to jedno
z najpiêkniejszych dni
w kalendarzu, jest
wyrazem mi³oœci
i szacunku wobec
wszystkich matek
na œwiecie.
27 maja Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” we
wspó³pracy z Centrum Kultury w
Resku zorganizowa³o „Gminny
Dzieñ Matki”. Na uroczystoœæ przyby³y zaproszone Mamy - przedstawicielki wszystkich so³ectw naszej
gminy.
Po z³o¿eniu serdecznych ¿yczeñ
przez sekretarz Gminy pani¹ Danutê Mielcarek, przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej pani¹ Barbarê Basowsk¹,
przewodnicz¹c¹ Ko³a Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Resku
pani¹ Ludmi³ê Porêbsk¹ i przedstawicielkê Stowarzyszenia „Arka”
pani¹ Ryszardê Podsadn¹ wszystkie
Mamy zosta³y obdarowane drobny-

mi upominkami, wykonanymi przez
cz³onkinie Stowarzyszenia. Pani
Basowska wrêczy³a tak¿e ró¿yczki
Mamom z rodzin wielodzietnych, a
wystêp artystyczny dzieci z Ko³a
Teatralnego Centrum Kultury poœwiêcony zosta³ wszystkim Mamom, ich niezwykle donios³ej roli w
¿yciu ka¿dego, du¿ego i ma³ego
cz³owieka. Uroczyste spotkanie
uœwietni³ wystêp chóru dzia³aj¹cego przy Centrum pod kierunkiem
pani Cecylii Degler.
Po oficjalnej i artystycznej czêœci wszystkie zaproszone Panie zosta³y poczêstowane pysznym ciastem, upieczonym przez cz³onkinie
Stowarzyszenia i we w³asnym gronie bawi³y siê przy muzyce zaproszonego zespo³u.
(o)

Us³ugi PO£O¯NICZE
pomoc po porodzie, pielêgnacja noworodka itp.

Agata Wydra
tel. 694-182-478
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Gminny Konkurs Ortograficzny w Dobrej
„Ze sczernia³ych ³anów
pszen¿yta...” – tak
rozpoczê³o siê dyktando
VII edycji Gminnego
Konkursu
Ortograficznego, który
odby³ siê 20 maja
w Bibliotece Publicznej
w Dobrej.
W trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI oraz gimnazjaliœci, licealiœci, doroœli - testy i dyktando napisa³o 57 osób.
W kategorii dla doros³ych zwyciêzcami okazali siê:
I miejsce - Jakub Konieczny -

licealista z Nowogardu
II miejsce – Edward Stanis³awczyk, pracownik Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Dobrej
III miejsce – Dorota Grzywacz,
nauczycielka naszego gimnazjum
IV miejsce – Natalia Fiedoruk,
uczennica III klasy gimnazjum
V miejsce – Katarzyna Korzonek, licealistka z Dobrej
Nagrody – puchary, medale,
ksi¹¿ki i dyplomy zwyciêzcy otrzymali 1 czerwca w Miejskiej Hali
Sportowej w Dobrej z r¹k Burmistrz, pani Barbary Wilczek oraz
Dyrektor Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej, pani Urszuli
Ko³odziejczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy.

Przebojowy koncert
z operetk¹

Cenne nagrody ufundowali:
Burmistrz Dobrej, Dyrektor Gimnazjum w Dobrej, Rada Miejska w
Dobrej, Biblioteka Publiczna w
Dobrej.
Wszystkim uczestnikom, i tym
najm³odszym, którym nagrody zostan¹ wrêczone podczas uroczystych apeli w szko³ach, a tak¿e star-

szym, którzy próbowali swoich si³ w
tej edycji – serdecznie dziêkujê.
Uk³ony i podziêkowania w stronê
sponsorów i mi³oœników konkursu
oraz polonistek z SP Dobra, pañ
Renaty Reczuch i Anny Gniteckiej
za pomoc.
Zapraszamy za rok.
Renata Siegieñ

Mo¿na oddaæ krew
Zapraszamy do honorowego
oddawania krwi wszystkich doros³ych mieszkañców naszego powiatu i nie tylko.
Jednoczeœnie przypominamy,
¿e wszystkim pracuj¹cym nale¿y siê
na ten cel wolny dzieñ od pracy, a
doros³ym uczniom wolny dzieñ od

szko³y. Równie¿ ka¿dy uczestnik
akcji dostaje przydzia³ czekolady.
Prosimy o zabranie dowodu to¿samoœci.
Otwarta akcja poboru krwi odbêdzie siê 14 czerwca br. w sali
£obeskiego Domu Kultury na parterze w godzinach od 10. do 15. (o)

KREGARZ, NATUROTERAPUTA
Adam Maczuga 15 czerwca w £obzie

(£OBEZ). W minion¹
sobotê na starym boisku
mia³o miejsce
niecodzienne
wydarzenie.
Utalentowani, m³odzi artyœci
wchodz¹cy w sk³ad grupy artystycznej Operus Arte: Dorota Makulec –
sopran, Pawe³ Wytr¹¿ek – tenor,
Piotr ¯ukowski – fortepian, Piotr
Wytr¹¿ek – konferansjer wykonali
szlagiery muzyki operetkowej takie
jak m.in.: „Usta milcz¹ dusza œpiewa”, „Wielka s³awa to ¿art”, arie
musicalowe - „Przetañczyæ ca³¹
noc” i takie sceniczne hity jak: „Brunetki, blondynki” oraz „¯egnajcie
przyjaciele”.
Pe³nen wra¿eñ, lekki i przyjemny koncert by³ czêœci¹ cyklu imprez
odbywaj¹cych siê w ramach XVI
Miêdzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dêtych i Big-Bandów.

Po upalnym dniu, gdy nasta³
rzeœki wieczór, m³odzi artyœci wyszli na scenê muszli koncertowej na
starym boisku. Mi³oœnicy tego typu
rozrywki usiedli wygodnie na przygotowanych wczeœniej miejscach.
Jednak m³odzi artyœci nie pozwolili
widowni na bierne uczestnictwo.
Któ¿ bowiem nie zna prezentowanych przez nich utworów? Tote¿
wbrew tytu³owi pierwszego z wykonanych utworów „Usta milcz¹, dusza œpiewa”, œpiewa³o nie tylko w
duszy. Widownia zachêcana przez
artystów, œpiewa³a razem z nimi.
Oczywiœcie, przy tak nadzwyczajnym wydarzeniu w £obzie, nie oby³o siê bez bisów, które chêtnie zosta³y wykonane.
Po tak przebojowym wieczorze
z operetk¹ ¿al tylko, ¿e koncert zosta³ mizernie rozreklamowany na
terenie nie tylko miasta i gminy, ale
i powiatu.
MM

Dobrze znany naszemu spo³eczeñstwu, posiadaj¹cy z
pokoleñ dar uzdrawiania, dar krêgarstwa poparty wieloma
szkoleniami zakoñczonymi egzaminami, cz³onek Polskiego
Cechu Psychotronicznego w £odzi i Szczecinie, cz³onek naturoterapeutów w Ustce, cz³onek Polskiego Towarzystwa
Psychotronicznego w Szczecinie i wielu innych, uczeñ Edwarda Matusza z
Konina i szwedzkiego krêgarza Guttenberga, umieszczony w 2007 roku w leksykonie polskich uzdrowicieli, wyró¿niany na wielu festiwalach medycyny
naturalnej w ca³ym kraju.
Pomaga w schorzeniach kifozy, skoliozy, rwie kulszowej, w wielu przypadkach w przepuklinie j¹dra mia¿d¿ystego i osterofitach (lecz nie wszystkich), przesuniêciach krêgowych, dyskopatii, zwyrodnieniach, bólach biodra i
innych, stawów, bólach g³owy itp.
Uzdrawianie rozpoczyna od ustawienia krêgos³upa (chory krêgos³up jest
przyczyn¹ wielu chorób), nastêpnie uzdrawia uk³ad trawienny, oddechowokr¹¿eniowy, choroby kobiece, depresje, nerwice, prostaty i wiele innych.
Maczuga namawia pacjentów, aby nadal korzystali ze swoich lekarzy,
poniewa¿ wspó³praca uzdrowiciel - lekarz daje szybki powrót do zdrowia (np.
wpis lekarza w ksiêdze podziêkowañ korzystaj¹cego z pomocy; w 2006 r. p.
Maczuga zrobi³ mi zabieg ca³ego krêgos³upa, od razu poczu³am ulgê w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym. Po tych zabiegach nie dokuczaj¹ mi bóle w odcinku
krzy¿owym z promieniowaniem do lewego poœladka - podpisa³a lekarz Dorota
R-K., specjalista psychiatra, Toruñ - i tu piecz¹tka lekarza). Jeœli ktoœ ma, na
spotkanie przynieœæ wyniki badañ, przeœwietleñ, tomografu, rezonansu magnetycznego.
Przyjêcia: Hotel OHP w £obzie, ul. Krótka, dnia 15 czerwca, godz. 12. Nastêpne przyjêcia 12 lipca. Rejestracja wy³¹cznie telefoniczna na konkretn¹
godzinê; tel. 603-234-251 (tak¿e wizyty domowe).
Rejestracja tel. 603234251.
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To jest nastêpny bubel
(RESKO-£ABUÑ). Na
tym odcinku drogi trwaj¹
prace drogowe.
Mieszkañcy obawiaj¹
siê, ¿e droga nie spe³ni
oczekiwañ, niektórzy
mówi¹ dobitnie -bubel.
Co na to starostwo?
– To kolejny bubel, taki jak w
£osoœnicy. Wykonawcy mówi¹, ¿e
zaraz bêd¹ koleiny, a droga wytrzyma najwy¿ej 2 miesi¹ce. Kamyczki
bêd¹ odkleja³y siê. To nie jest droga,
tylko podbudowa zaledwie. Lepiej
by³o zrobiæ 5 km drogi, ale porz¹dnie, a za jakiœ czas nastêpny odcinek. Nied³ugo powiat bêdzie musia³
mieæ 5 samochodów do ³atania
dziur, bo drogi, które przykrywa
by³y w lepszym stanie, ni¿ te, które
teraz wykonuje. Widaæ zale¿y powiatowi na iloœci, a nie na jakoœci. A
potem meldunek na Wiejsk¹, ¿e 12
km drogi zosta³o oddanej przed
wyborami. Firma robi¹ca drogê,
chcia³a daæ jeszcze jedn¹ warstwê
wyrównuj¹co-utwardzaj¹c¹, by³by
to koszt wiêkszy o oko³o 350 tys. z³,
ale starostwo nie zgodzi³o siê. Ma
byæ tylko jedna warstwa. Tu je¿d¿¹
ciê¿kie samochody i zaraz zniszcz¹
drogê. Wykonawcy powiedzieli, ¿e
to droga terenowa, szybkiego ruchu,
i nie wytrzyma d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce, to kolejna lipa. Proponowali,
¿e mog¹ po³o¿yæ trzy warstwy, w
tym jedna betonowa, tak jak robi siê

autostrady, ale starostwo nie zgodzi³o siê na to. A by³aby to porz¹dna
droga. Tak siê nie robi. Jeœli wydajemy pieni¹dze, to róbmy z g³ow¹, a
nie prowizorki. Ta droga tutaj by³a
33 lata, by³y na niej dwie warstwy, a
nie jedna. Bêd¹ tylko pasy po samochodach. Druga sprawa zrobiony
zosta³ spowalniacz pod wiaduktem.
Po co? Samochody bêd¹ wje¿d¿aæ
prosto w œcianê. Czy nie mo¿na by³o
rozebraæ wiadukt i dopiero robiæ
drogê? W mieœcie daliœmy 220 tys.
z³, by nie wracaæ, a bud¿et mamy
szczuplejszy i jeszcze dodatkowo
liceum od nich wziêliœmy. Firmie
chodzi o renomê, maj¹ bardzo dobry
sprzêt i chc¹ wykonaæ zadanie jak
najlepiej. Potem, gdy bêd¹ musieli
wykazaæ siê swoimi pracami, to nie
bêd¹ chcieli pokazaæ, co zrobili - a
to jest bubel – pyta³ zirytowany
Andrzej Nowak - radny Rady Miejskiej w Resku.
O wypowiedŸ w tej kwestii poprosiliœmy dyrektora Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie Wies³awa
Bernackiego.
– Na tej drodze k³adziona jest
gruba warstwa wyrównawcza o
œredniej gruboœci 5 cm. Gruboœæ
warstwy zale¿y od równoœci pod³o¿a – tam gdzie s¹ zag³êbienia, nak³adana jest grubsza warstwa. Na tê
warstwê bêdzie k³adziona warstwa
œcieralna do 5 mm gruboœci. Jest to
twardy jak kamieñ dywanik, który
zasycha w ci¹gu dwóch godzin. Jego
zadaniem jest zabezpieczenie warstwy znajduj¹cej siê pod spodem
m.in. przed wp³ywami atmosferycz-

nymi. Formalnie wykonawca wystêpowa³ do nas z zapytaniem o mo¿liwoœæ na³o¿enia kolejnej warstwy,
ale chce wiêcej o 300 tys. z³. Nie
mamy na to pieniêdzy. Technologia
wykonania tej drogi przyjêta jest w
praktyce, jest tania, ale dopuszczalna. Firma wygra³a przetarg na tê
drogê za 4.900 z³, cena kosztorysowa wynosi³a 6 milionów z³. Mieszkañcy nie musz¹ obawiaæ siê, ¿e
bêd¹ tworzyæ siê koleiny na drodze, bo tutaj akurat jest porz¹dna
podbudowa drogi, a to od tego zale¿y czy koleiny tworz¹ siê czy nie.
Droga do £osoœnicy ma gorsz¹
podbudowê, ale i tak wytrzyma do
15 lat – wyjaœni³ dyrektor ZDP
Wies³aw Bernacki.
Odnoœnie wysepki zwalniaj¹cej
znajduj¹cej siê przed wiaduktem
dyrektor wyt³umaczy³, ¿e tak zaprojektowa³ projektant. Ma ona wymusiæ od kierowców zmierzaj¹cych do
Reska zmniejszenie prêdkoœci.
Przed wysepk¹ bêd¹ umieszczone
znaki drogowe.
Okazuje siê, ¿e ZDP wyst¹pi³ do
PKP, które jest w³aœcicielem wiaduktu o jego rozebranie.
– PKP odpowiedzia³o, ¿e nie
rozbior¹, bo nie maj¹ pieniêdzy.
Dodali, ¿e jeœli chcemy rozebraæ, to
powinniœmy wyst¹piæ do nich o zgodê na rozebranie jednego przyczó³ka. Jednak, aby o tak¹ zgodê wyst¹piæ, konieczne s¹ mapki, dokumenty itd. To trafia do Warszawy i tam
podejmowana jest decyzja. Ca³a
procedura trwa bardzo d³ugo, a my
nie mamy na to czasu. Odpisaliœmy

wiêc, aby zadanie to wykonali oni,
w ramach opieki nad swoim maj¹tkiem. Czekamy na odpowiedŸ –
doda³ dyrektor ZDP.
Radny Andrzej Nowak przypomina, ¿e na tê drogê powiat przeznaczy³ 6 milionów z³. Cena przetargowa wynosi 4.900 tys. z³. Zatem, na
co zosta³y przeznaczone pieni¹dze
z tego zadania, skoro nie ma 300 tys.
z³ na zrobienie porz¹dnej nawierzchni, poza przyjêtymi standardami budowania dróg?
– Gdyby tak zrobili, jak proponuje firma, to 10 lat by tu nie zagl¹dali. Nie by³oby dziur – tak gwarantuj¹ wykonawcy. A tak, szykuje siê
kolejny bubel, jak z £osoœnic¹. Do
PKP te¿ mogli wyst¹piæ odpowiednio wczeœniej. By³ na to czas. Teraz
zrobi¹ pod wiaduktem, a potem, po
rozbiórce bêd¹ poprawiaæ – doda³
A. Nowak.
Na nowe drogi czekaj¹ mieszkañcy wszystkich gmin – w Wêgorzynie – doczekano siê remontu drogi do Runowa, w Dobrej - ul. D¹browskiego, w gminie Resko: drogi
do £osoœnicy i £abunia. Wszystkie
prace w³aœnie trwaj¹. W Unimiu ma
byæ remontowany most.
Radny zada³ jednak zasadnicze
pytanie, czy warto zrobiæ wiêcej i
gorzej, by za chwilê ³ataæ dziury, czy
mniej, za to porz¹dnie i nie wracaæ
do nowych dróg przez nastêpne lata.
Mo¿e bowiem okazaæ siê, ¿e w ci¹gu nastêpnych 10. lat na ³atanie
dziur wyda siê wiêcej pieniêdzy, ni¿
od razu na dodatkowe prace i lepsz¹
drogê.
MM

Uznany za winnego podrabiania podpisów
(SIELSKO). 20 maja br.
odby³a siê kolejna
rozprawa s¹dowa
z so³tysem Sielska w roli
g³ównej. Przypominamy,
¿e sprawa dotyczy
podrabiania podpisów
pod uchwa³ami Rady
So³eckiej.
Pierwsza rozprawa odby³a siê
tu¿ przed wyborami samorz¹dowymi w roku ubieg³ym.
Tadeusz S³omiñski przyzna³ siê
wówczas do tego, i¿ 4 wrzeœnia
2008 roku w Sielsku odby³o siê zebranie wiejskie, podczas którego
dokonano podzia³u funduszu so³eckiego. Na zebraniu podjêto decyzjê
o wydatkowaniu funduszu z Rady
So³eckiej na kupno czêœci do kosiar-

ki. W treœci protoko³u pod przedmiotow¹ decyzj¹ jako Rada So³ecka so³tys z³o¿y³ podpisy za trzy osoby.
16 wrzeœnia 2008 r. dokument
wraz z list¹ obecnoœci wp³yn¹³ do
Urzêdu Miejskiego.
21 paŸdziernika 2008 r. w Sielsku odby³o siê kolejne zebranie
wiejskie, podczas którego rozdysponowano œrodki finansowe
przyznane dla wsi Sielsko. W podjêtej tego dnia uchwale zdecydowano o zakupie dwóch mikrofonów do œwietlicy wiejskiej. Tym
razem so³tys podpisa³ siê za cztery
osoby.
20 listopada 2008 roku uchwa³a
wp³ynê³a do Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie wraz z list¹ obecnoœci.
1 wrzeœnia 2009 r. odby³o siê
kolejne zebranie wiejskie, podczas
którego rozdysponowano œrodki finansowe z funduszu so³eckiego na

rok 2010. Czêœæ pieniêdzy przeznaczono na paliwo, czêœæ na: krzewy,
zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz na wyposa¿enie œwietlicy. I tutaj so³tys podpisa³ siê za trzy
osoby. 30 wrzeœnia uchwa³a wp³ynê³a do Urzêdu Miejskiego wraz z
list¹ obecnoœci.
Po konsultacji z prokuratorem,
so³tys przysta³ na samoukaranie.
S¹d Rejonowy w £obzie wyrokiem
skaza³ so³tysa na karê 10. miesiêcy
pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata za poœwiadczenie
nieprawdy w uchwa³ach Rady So³eckiej.
Mimo tego przys³ugiwa³o so³tysowi odwo³anie do s¹du wy¿szej
instancji, z czego skorzysta³. S¹d
Okrêgowy w Szczecinie do ponownego rozpatrzenia sprawy wyznaczy³ ponownie S¹d Rejonowy w
£obzie, programuj¹c postêpowanie na d³u¿szy czas i okreœlaj¹c

zakres dowodowy postêpowania.
Jednak strony - czyli prokurator
oraz so³tys zawnioskowa³y o ograniczenie przewodu s¹dowego tylko
do kwestii podrabianych podpisów
na rzeczonych dokumentach. W
efekcie mia³a miejsce tylko jedna
rozprawa, w wyniku której so³tys
zosta³ uznany za winnego podrabiania podpisów pod dokumentami. Za te trzy czyny, bêd¹ce ci¹giem przestêpstw, S¹d Rejonowy w
£obzie zamiast kary wyznaczy³
dwuletni okres próby, podczas której so³tys winien zachowywaæ siê
wzorcowo.
Wyrok warunkowo umarzaj¹cy
postêpowanie karne nie jest prawomocny. Nie jest to te¿ wyrok jednoznaczny ze skazaniem, bo nie taki
jest cel warunkowego umorzenia
postêpowania - choæ potwierdza on
sprawstwo zarzuconych oskar¿onemu czynów.
MM
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Czy powstan¹ wszystkie
planowane wiatraki?
(RADOWO MA£E). W
pi¹tek w tutejszym
Urzêdzie Gminy
zaplanowano dyskusjê
publiczn¹ nad
rozwi¹zaniami przyjêtymi
w projekcie zmiany
Studium uwarunkowañ
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Radowo Ma³e,
uwzglêdniaj¹ce tereny
pod lokalizacjê
elektrowni wiatrowych
wraz z obszarem
oddzia³ywania.
Na spotkanie z przedstawicielem
firmy i pani¹ projektant przyby³a jedna mieszkanka gminy zainteresowana
ewentualnoœci¹ wydzielenia dzia³ki
budowlanej z terenów rolnych, objêtych terenem, na którym mia³aby
znajdowaæ siê jedna z wie¿. Odleg³oœæ od wie¿y do ewentualnej dzia³ki wynosi³aby oko³o 500 metrów, gdy
najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ
uchwalona przez Radê Gminy w Radowie Ma³ym wynosi 800 metrów.
Wraz z przedstawicielem firmy
oraz pani¹ architekt starano siê znaleŸæ najlepsze rozwi¹zanie w tej sytuacji.
– Ha³as wydzielany przez wie¿ê
jest to wzmo¿ony szum wiatru o jednostajnym rytmie. Jeœli wie¿a stanie
za blisko zabudowañ, mo¿e powodowaæ dyskomfort. Dlatego ustawodawca narzuci³ normy o maksymalnych poziomach ha³asu do ró¿nych
rodzajów zabudowy. Gdy mówimy o
zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej jest to 45 decybeli w porze nocnej, œrednio oko³o 500 metrów wystarcza, by ten warunek zachowaæ.
Oczywiœcie wszystko zale¿y od rodzajów zainstalowanych turbin, a tak¿e od rozmieszczenia wie¿ w terenie.
Jeœli jest ich wiêcej i stanowi¹ front
trzech-czterech turbin ustawionych
prostopadle do punktu, w którym s¹
s³yszalne, to natê¿enie ha³asu roœnie –
wyjaœnia³ Zbigniew Sroka kierownik
projektu w firmie maj¹cej stawiaæ
wiatraki w gminach Radowo Ma³e i w
Karwowie gm. £obez.
Kierownik projektu doda³, ¿e jako
firma musz¹ œciœle przestrzegaæ równie¿ norm dotycz¹cych ochrony nietoperzy. Z tego wzglêdu wie¿a musi
staæ minimum 200 metrów od œciany
lasu. Odpowiadaj¹c mieszkance o
mo¿liwoœci przesuniêcia wie¿y w

inne miejsce, tak aby mog³a wydzieliæ dzia³kê budowlan¹ na swoim polu,
zwróci³ uwagê, ¿e elastycznoœæ jest
niewielka, ale wszystko tak naprawdê
zale¿y od w³adz gminy.
– Je¿eli Rada Gminy i wójt zechc¹ pogodziæ funkcjê mieszkaniow¹
z postawieniem tam wie¿y, która
przynosi profity w postaci podatku od
nieruchomoœci dla szerszej rzeszy
mieszkañców i zechc¹ to zrównowa¿yæ, to wówczas my bêdziemy musieli spe³niæ te warunki, odsun¹æ siê od
pani zabudowy, od œciany lasu i postawiæ takie urz¹dzenie, które bêdzie
emitowa³o ha³as w dopuszczalnych
normach – wyjaœni³.
Na terenie gminy Radowo Ma³e
planuje siê budowê dziewiêciu wiatraków. Jak wynika z projektu planu
rozmieszczone s¹ na terenie ca³ej
gminy,a nie w formie, jak to ma miejsce w przypadku Karwowa w gminie
£obez, które stawia ta sama firma.
Pytany o szkodliwoœæ infradŸwiêków
Zbigniew Sroka wyjaœni³, ¿e natê¿enie, jakie ma miejsce przy wie¿ach
wiatrowych, nie jest szkodliwe, w
ka¿dym razie nic mu o tym nie wiadomo. Odpar³, ¿e wieloletnie badania
wykazuj¹ i istniej¹ce tego typu farmy
na ca³ym œwiecie w tysi¹cach sztuk w
dopuszczalnym s¹siedztwie siedzib
ludzkich pokazuj¹, ¿e oddzia³ywania
szkodliwego nie ma. W dalszej dyskusji wynika³o jednak, ¿e na ca³ym
œwicie farmy stoj¹ w dalszej odleg³oœci od siedzib ludzkich ni¿ u nas. U
nas bowiem nie ma odgórnie narzuconej odleg³oœci, a jedynym wyznacznikiem jest zadbanie o to, aby ha³as nie
przekracza³ 45 decybeli w porze nocnej. Doœwiadczeniowo wiêc jest to
odleg³oœæ oko³o 500 metrów. Ha³as
jednak zró¿nicowany jest w zale¿noœci od rozmieszczenia wie¿. Jeœli
wiêc bêdzie to 10 wie¿ okalaj¹cych
miejscowoœæ w rozwarciu 180 st., to
mo¿e byæ to odleg³oœæ wiêksza ni¿

500 metrów, jeœli jedna wie¿a, to
mniej.
W Karwowie w gminie £obez,
gdzie ma powstaæ 19 wiatraków, minimalna odleg³oœæ od zabudowy
mieszkalnej wynosi od 800 do kilometra.
– Jest to inwestycja, która pozwoli wzbogaciæ bud¿et gmin. Korzyœci¹ gminy jest podatek od nieruchomoœci, 2 proc. wartoœci budowlanej. Œrednio przyjmuje siê, ¿e jest
gólnie zagro¿one s¹ du¿e drapie¿ne
ptaki, które w œrodowisku raczej nie
maj¹ wrogów naturalnych, tote¿ nie
maj¹ instynktu, który nakazywa³by
im unikanie zagro¿eñ. O ile ma³e,
b¹dŸ p³ochliwe ptaki omin¹ skrzyd³a
wiatraka, o tyle du¿e drapie¿ne ptaki
– nie.
Z tego te¿ powodu, jak wynika ze
s³ów pani projektant, jest bardzo du¿o
uwag i zastrze¿eñ po uzgodnieniach
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska. Teoretycznie ustawy nie
wymagaj¹ robienia monitoringów,
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jeœli chodzi o inwestycje pod elektrownie wiatrowe. Z tego powodu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska stawia za ka¿dym razem
warunek, by inwestor, który zdobêdzie siê na stawianie elektrowni,
przedstawi³ monitoring ptasi. W roku
ubieg³ym warunkiem koniecznym
sta³o siê przedstawienie monitoringu
odnoœnie nietoperzy. Taki monitoring
by³ robiony na terenie gminy £obez i
na terenie gminy Radowo Ma³e. Na
terenie gminy £obez nie by³o wiêkszych zastrze¿eñ ornitologów, a na
terenie gminy Radowo Ma³e maj¹ trochê w¹tpliwoœci. Niektóre z planowanych wie¿ sugeruj¹ usun¹æ z planu.
Jednak monitoring trwa za krótko, konieczne s¹ obserwacje przez jeszcze
przynajmniej jeden sezon. Na etapie
studium Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska ¿yczy sobie przynajmniej jednorocznego monitoringu,
czyli okresu lêgowego i bytowania
ptaków, natomiast na etapie planu
miejscowego - ju¿ dwuletniego, na
etapie pozwolenia na budowê przy
wydawaniu decyzji œrodowiskowej pe³nego raportu.
Obecnie, na etapie projektu studium wszystkie wie¿e zostan¹.
Wszystko bêdzie zale¿a³o od tego, co
wyka¿e dok³adniejszy monitoring. J
- Jeœli panowie ornitolodzy powiedz¹, ¿e jest naprawdê fatalnie, to
wtedy bêdziemy musieli w planie
wyrzuciæ niektóre lokalizacje planowane wczeœniej przez inwestora –
powiedzia³a projektant.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie
zmiany studium mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do
Wójta Gminy Radowo Ma³e, na adres: 72-314 Radowo Ma³e 21 lub elektronicznie na adres: ug@radowomale.pl z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca
2011 r.
MM

Kolejny most doczeka siê
gruntownego remontu
Powiat £obeski otrzyma³ dotacjê na remont mostu na rzece Redze
w Unimiu. Bêdzie to trzeci z kolei,
po remoncie mostu na rzece Redze
w Resku i remoncie mostu „przy
m³ynie” w Runowie, remont kapitalny mostu znajduj¹cego siê w ci¹gach dróg powiatowych. Minister
Finansów przyzna³ na remont dotacjê w wysokoœci 540.000 z³, co jest
dok³adnie po³ow¹ planowanych
kosztów. Druga po³owa kwoty zabezpieczona jest w bud¿ecie Powiatu £obeskiego. W ramach remontu
bêdzie przede wszystkim podniesiona jego noœnoœæ, co jest bardzo
wa¿ne miedzy innymi dla prawid³o-

wego funkcjonowania pobliskiej
fermy kurcz¹t. Oczywiœcie przy tej
okazji poprawione bêd¹ równie¿
warunki u¿ytkowania dla pieszych,
bêdzie dla nich wydzielony i zabezpieczony barierkami pas. W miesi¹cu czerwcu og³oszony zostanie
przetarg na wykonanie remontu i w
przypadku szybkiego wy³onienia
wykonawcy jest szansa, ¿e remont
zostanie zakoñczony jeszcze w tym
roku.
Nastêpnym planowanym przez
Powiat £obeski do remontu mostem
bêdzie most w £agiewnikach.
Wniosek o dofinansowanie remontu z³o¿ony zostanie w 2012 r. (o)
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CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080
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Kto zajmie siê drogami?
(POWIAT). Na terenie
powiatu znajduj¹ siê
tzw. drogi niczyje,
chodzi o drogi Skarbu
Pañstwa.
Problemu nie ma, gdy nie ma na
nich dziur, ani zalegaj¹cego œniegu.
W okresie zimowym nie ma ich kto
odœnie¿aæ, gmina zrzuca odpowiedzialnoœæ na powiat, powiat - na
gminê, a w konsekwencji najczêœciej sami mieszkañcy musz¹ zakasywaæ rêkawy, albo uruchamiaæ
swój prywatny sprzêt. W okresie
letnim z kolei nie ma komu za³ataæ
dziur. 20 lat minê³o, jak samorz¹dy
same rz¹dz¹. Od 20 lat kwestii niechcianych dróg nie mo¿na rozwi¹zaæ. Problem szczególnie zaogni³
siê w ostatnim czasie w gminie
£obez. Gmina Radowo Ma³e bowiem ju¿ dawno przejê³a drogi i
sama sobie rz¹dzi, w tej chwili gmina Wêgorzyno, Resko i Dobra przejmuj¹ kolejne tereny.
Podczas kwietniowej sesji w
£obzie so³tys Karwowa prosi³a o
wyjaœnienie sytuacji w kwestii
oœwietlenia wsi.
- W Karwowie dzia³ka nale¿¹ca
do Skarbu Pañstwa w zarz¹dzie starosty wynosi 3,5 ha. To wydaje siê
takie ³atwe. Za 2008, 2009, 2010 rok
przejêliœmy 300 dzia³ek nale¿¹cych
do Skarbu Pañstwa we wszystkich
obrêbach.
Tu s¹ kolejne dzia³ki, gdzie w³adaj¹cymi jest np. starosta – na
wsiach 60 ha z groszami do przejêcia, w mieœcie - 16,29 ha. Œwiadomie bierzemy na siebie kolejne
dzia³ki i œwiadomie bêdziemy pono-

siæ koszty utrzymania? Kto bêdzie
siê z tego spowiada³? Ja.
Wrócê do Karwowa, tam s¹ dwie
ró¿ne rzeczy, które maj¹ jeden
wspólny mianownik. Nie mam nic
przeciwko temu, ¿eby doœwietliæ
Karwowo. Pójdê dalej. Zaproponujê staroœcie, niech mi przeka¿e tê
dzia³kê drogow¹, która wymaga
doœwietlenia, bo w obrêbie tej drogi
znajduj¹ siê budynki, ale czy mam
przej¹c ca³e 3,5 ha? I tak wy to utrzymujecie generalnie. Bo co robi tam
powiat? Bêdê rozmawia³ ze starost¹, nie mówiê, ¿e nie. Jestem za
tym, aby inwestycja ta by³a zrealizowana, te¿ ma ona zwi¹zek z bezpieczeñstwem na terenie naszej gminy,
za który w jakiœ sposób odpowiadam - powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
Na ten sam temat wypowiada³
siê starosta Ryszard Brodziñski
podczas majowej sesji Rady Powiatu.
– Pan burmistrz £obza wypowiada³ siê, ¿e starosta nie chce

Tu grozi wypadkiem
(WINNIKI-gm.
Wêgorzyno). So³tys
Winnik Renata Pli¿ga
prosi³a o ograniczenie
tona¿u przeje¿d¿aj¹cych
przez wieœ samochodów
do 10 ton.
Swój wniosek argumentowa³a
tym, ¿e je¿d¿¹ce tamtêdy TIR-y nie
ograniczaj¹ prêdkoœci powoduj¹c
tym samym niebezpieczeñstwo wypadku, tym bardziej, ¿e we wsi nie
ma chodnika. Niebezpieczeñstwo
jest tym wiêksze, ¿e ulic¹ czêsto
chodz¹ dzieci zmierzaj¹ce na plac
zabaw usytuowany na drugim koñ-

cu wsi. Drugim argumentem jest
fakt, i¿ domy znajduj¹ce siê w pobli¿u drogi zaczynaj¹ pêkaæ. Ten fakt
m³oda so³tys ma udokumentowany
na zdjêciach. Na papierze natomiast, fakt, i¿ nie jest to jedynie
wymys³ pani so³tys, ale wola mieszkañców Winnik, którzy podpisali
siê na piœmie.
- Mam nadziejê, ¿e zostanie to
rozwi¹zane przez gminê. Przez
Cieszyno ju¿ w ogóle nie je¿d¿¹
TIR-y, jest postawiony znak – ograniczenie do 10 ton i tam jest elegancka droga, a u nas nie doœæ, ¿e
jest zniszczona, to jeszcze budynki
rozwalaj¹. Tamtêdy kierowcy robi¹
sobie skróty – apelowa³a Renata
Pli¿ga.
MM

uzgadniaæ inwestycji, czyli niejako
dzia³a przeciwko inwestorom i rozwojowi gmin. Jestem przedstawicielem Skarbu Pañstwa, gospodaruj¹cym drogami Skarbu Pañstwa,
które s¹ de facto drogami wewnêtrznymi, dojazdowymi, drogami przez
wieœ, które z definicji wynikaj¹cych
z ustaw s¹ drogami gminnymi. Gmina odmawia ich przejêcia. Co wiêcej pan burmistrz mówi, ¿e starosta
na dzieñ 15 kwietnia nie z³o¿y³ ¿adnego wniosku o komunalizacjê tych
dróg do jego urzêdu, poniewa¿ on
jest gotów rozmawiaæ. Starosta nie
sk³ada takich wniosków o komunalizacjê. Jeœli ju¿, to pan burmistrz
mo¿e z³o¿yæ wniosek u pana wojewody. Gmina £obez nie przyjmuje
tego do wiadomoœci. Sk¹d wzi¹³ siê
brak uzgodnieñ? Na jednej z sesji
powiatowych pan I. Kabat podnosi³
wniosek, czy ja wyst¹pi³em do wojewody o pieni¹dze na odœnie¿anie
dróg Skarbu Pañstwa. To nie mieœci
siê w kategorii zadañ, jakie ja wykonujê w imieniu wojewody na tych
drogach. Wyst¹pienie o pieni¹dze
œwiadczy o niekompetencji, o tym,
¿e urz¹d nawet nie wie, o co powinien prosiæ i jak dzia³aæ w tym zakresie. W tej sytuacji zacz¹³em literalnie traktowaæ ten problem. Skoro
ja nie jestem zarz¹dc¹ drogi publicznej, to nie pope³niam czynnoœci zarz¹dczych. Sytuacja na dzisiaj
wygl¹da tak, ¿e sprawa jest do bardzo prostego za³atwienia. Mogê
wyst¹piæ jako dysponent tych dróg
do starosty ³obeskiego, by ten
przej¹³ na mienie powiatu te drogi.
Rada wówczas musia³aby podj¹æ
decyzjê, czy przejmuje czy nie,
b¹dŸ te¿ czyniæ starania by gminy
przejê³y. Te zawi³oœci przedstawi-

³em radnym Rady Miejskiej. O takie
spotkanie wyst¹pi³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £obzie Kazimierz
Chojnacki. Spotkanie odby³o siê w
oœrodku geodezyjnym. Powiedzia³em, ¿e na podzia³y geodezyjne na
terenie ca³ego powiatu, wydaliœmy
400 tys. z³. W przypadku £obza
chodzi o 3-4 drogi: Worowo, Tarnowo, Rynowo, Ro¿nowo – to s¹ drogi
przez wsie. To nie jest kolosalny
problem, ale w skali powiatu jest 60
dróg. W œwietle takich problemów
rodzi siê pytanie czy mamy wydawaæ kolejne 62 tys. z³ na dalsze
podzia³y geodezyjne, reguluj¹ce
nasze stany w³adania. Wszystkie
drogi, które s¹ nasze, musimy geodezyjnie wydzieliæ i od wojewody
uzyskaæ potwierdzenie ich w³asnoœci. To jest niezbêdne, nie tylko do
czynnoœci zarz¹dczych. Gdy pojawiaj¹ siê pieni¹dze na remont, to
trzeba okazaæ siê tytu³em w³asnoœci.
Wtedy za póŸno na robienie podzia³ów geodezyjnych i uzyskiwanie
tytu³u w³asnoœci – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
MM

Zakoñczono
remont
ul. D¹browskiego

Znikaj¹ce
tablice

(DOBRA) W dniu 26.05.2011 r. zakoñczony zosta³ II etap remontu ul. D¹browskiego w Dobrej. W 2010 r. Zarz¹d
Dróg Powiatowych w £obzie rozpocz¹³
prace przygotowawcze poprzez wycinkê drzew, nastêpnie wykonano nowe
studzienki odprowadzaj¹ce wodê. W
porozumieniu z Gmin¹ Dobra wykonano chodniki, u³o¿ono krawê¿niki wraz
z wymian¹ podbudowy w miejscach
najbardziej zniszczonych. Zarz¹d Dróg
Powiatowych zleci³ wykonanie warstwy wyrównuj¹cej oraz nak³adki bitumicznej. Wykonanie tych robót zlecono
firmie specjalistycznej tzn. Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych w Nowogardzie. Wszystkie prace zakoñczono
26 maja br., a ich koszt zamkn¹³ siê w
kwocie 400 000 z³. Obecnie ul. D¹browskiego spe³nia wszystkie kryteria wymagane dla ulic miejskich. (o)

(RESKO). Sta³a tablica i diabli j¹
wziêli, choæ mówi¹, ¿e to ktoœ by³ z
urzêdu. Dziwnym trafem zniknê³a po
artykule o gruzowisku w tym miejscu.
Chyba ¿e, jak spekuluj¹ niektórzy, zabrano j¹ do renowacji, jako relikt systemu, który wszystkiego zakazuje.
W demokratycznych krajach ju¿
dawno ustalono, ¿e gruz i odpady wywozi siê na wysypiska œmieci, a teren
rekreacyjny s³u¿y zwyczajnie – do rekreacji.
MM
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Karol Modrzejewski - opowieœci o historii, £obzie i ¿yciu (cz. 2)
nie dostawa³o siê 5
morgów ziemi i dom
drewniany.
U Niemców z kolei te¿ mieli przywileje. Podczas wojny
w Warszawie i Krakowie by³y tramwaje
tylko dla Ukraiñców
i Niemców. Mieli
lepsze kartki. Nawet
gdy Niemcy wojnê
przegrywali, to nie
by³o tak, aby nie dostawali brykietu na
zimê.

Wojenna tu³aczka
Kilku m³odych ludzi,
nale¿¹cych do
konspiracji, zrozumia³o,
¿e za tym wszystkim coœ
siê kryje i trzeba byæ
czujnym.
Samorzutnie pilnie obserwowali wszystko, co dzia³o siê wokó³
nich. W pewnym momencie zauwa¿yli, ¿e od strony Honiatyna jad¹
trzy furmanki. Natychmiast wys³ano zwiad, by zaobserwowaæ, gdzie
siê zatrzymaj¹ i co bêd¹ robiæ. Na
wyjaœnienie sytuacji nie czekano
d³ugo. Zwiadowca zdo³a³ oddaliæ
siê od Domu Ludowego oko³o 200
metrów. W tym czasie wozy przeje¿d¿a³y ju¿ szosê Do³hobyczówWarê¿ z mê¿czyznami w mundurach
niemieckich i ukraiñskiej policji,
uzbrojonych w broñ maszynow¹ i
zbli¿ali siê do miejsca na którym
znajdowa³ siê Dom Ludowy.
Wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. M³odzi mê¿czyŸni zorientowawszy siê, jakie im grozi niebezpieczeñstwo, wezwali wszystkich
do ucieczki i sami zaczêli uciekaæ.
Zrobi³o siê ogromne zamieszanie.
Wszyscy uciekali. Przybysze, widz¹c to, b³yskawicznie obskoczyli
plac na którym znajdowa³ siê Dom
Ludowy. By³o ich dziesiêciu.
Trzech w mundurach niemieckich w
he³mach i ciemnych okularach,
czterech w mundurach policji ukraiñskiej i trzech w cywilu. W czterech
rogach wzgórza, na którym znajdowa³ siê Dom Ludowy, ustawili karabiny maszynowe. W pierwszym
momencie nie mogli zapanowaæ nad
t³umem. Rozkazali wszystkim po³o¿yæ siê na ziemi, potem polecili
wstaæ. Uspokoili, by siê nikt niczego nie ba³, by nie robili pop³ochu.
Polakom polecili wchodziæ do
Domu Ludowego, a Ukraiñcom
kazali iœæ do domu, ale Ukraiñcy nie
szli, tylko biegiem uciekali, robi¹c
ponownie zamieszanie. S¹dzono, ¿e
jest to ³apanka do Niemiec. Miêdzy
uciekaj¹cymi Ukraiñcami znalaz³o
siê wielu Polaków.
Ksi¹dz Franciszek Œciegienny,
nie mog¹c doczekaæ siê na rozpoczêcie zebrania, postanowi³ z niego
zrezygnowaæ, bowiem spieszy³ siê
na odprawienie „drogi krzy¿owej”.
Wychodz¹c z mieszkania,z towarzysz¹cymi mu osobami, ze zdumieniem zwrócili uwagê na ogromne
zamieszanie przy Domu Ludowym,
na przera¿one krzyki i masow¹
ucieczkê uczestników zebrania pojednawczego oraz umundurowa-

nych i uzbrojonych ludzi przy
Domu Ludowym oraz stoj¹cych na
brzegach wzgórza z karabinami
maszynowymi. Uœwiadomili sobie
niebezznajduj¹cym siê tu¿ przy
tym wzgórzu. Wszyscy biegiem
udali siê w kierunku koœcio³a. Piotrowscy, przera¿eni zaistnia³¹ sytuacj¹, natychmiast, tak jak stali, ca³¹
rodzin¹, opuœcili szybko swoje
mieszkanie, nic z sob¹ nie zd¹¿yli
ju¿ zabraæ, ale uratowali ¿ycie.
Uciekaj¹c nigdy nie przypuszczali,
¿e ju¿ nigdy do swojego mieszkania nie wróc¹. (…)
Tymczasem Ukraiñcy, po wepchniêciu wszystkich Polaków do
Domu Ludowego, sprawdzeniu dokumentów i odebraniu pieniêdzy,
polecili uwiêzionym usi¹œæ przy
scenie na ziemi. Wesz³o piêciu mê¿czyzn. Czterech w mundurach ukraiñskiej policji, pi¹ty z „Diechtiarowem” przykl¹k³ na jedno kolano, ale
coœ mu siê zaciê³o, pozostali zaczêli
go sztorcowaæ po ukraiñsku. Zdenerwowany wybieg³ na dwór, ale po
kilku sekundach wróci³ i przejecha³
siê dwukrotnie seri¹ po siedz¹cych
Polakach. Pozostali te¿ strzelali.
Rozleg³y siê g³osy koœcielnych
dzwonów. Mordercy wyskoczyli z
Domu Ludowego, œci¹gnêli ubezpieczenia, które ju¿ pl¹drowa³y zabudowania Piotrowskich, wskoczyli na furmanki i odjechali w kierunku Honiatyna przy dŸwiêkach szalej¹cych dzwonów koœcielnych. Po
drodze zd¹¿yli jeszcze zabiæ cztery
osoby narodowoœci polskiej.”
Najgorsze by³o ch³opstwo
Stokroæ gorsze od tych banderowców, inteligencji, studentów
ukraiñskich by³o ch³opstwo ukraiñskie. Oni nie mieli ju¿ ¿adnych zahamowañ. Przewa¿nie Polaków atakowa³y zwarte oddzia³y, ale na takiej prowincji, jak Oszczów najczêœciej jednak ch³opstwo. To oni rabowali. Najpierw szli banderowcy z
broni¹, potem siekiernicy szli i mordowali, a na koniec kobiety i m³odzie¿ – jechali wozami i rabowali.
Na koniec podpalali. Niektórzy
Ukraiñcy byli zamo¿ni, nie mo¿na
panowa³ s¹dny dzieñ. Z jednej strony mieszkañcy starali siê uciec, z
drugiej œciera³y siê ze sob¹ oddzia³y
polskie i ukraiñskie. Noc¹ do wsi
wkroczyli Ukraiñcy i mordowali
ka¿dego Polaka, jakiego zdo³ali
spotkaæ na swojej drodze. Najczêœciej by³y to rodziny pomordowanych w Domu Ludowym, które
chcia³y pochowaæ swoich bliskich.
Po tym wydarzeniu w wyniku kolejnych staræ Oszczów przesta³ w³aœci-

wie istnieæ. Zabudowania sp³onê³y,
a ludzie ratowali siê ucieczk¹.
Wówczas ju¿ rodziny Modrzejewskich w Oszczowie nie by³o.
Jednak ucieczka, jak wynika z dalszej opowieœci Karola Modrzejewskiego z £obza, nie zawsze oznacza³a szczêœliwe zakoñczenie.
Rys Oszczowa
Jeszcze za caratu, przed pierwsza wojna swiatow¹ z Oszczowa
prowadzi³a polska droga do Warê¿a
– do Galicji. Na granicy, a trzeba tu
powiedzieæ, ¿e nie by³y to takie granice jak obecnie, by³a komora celna. Bywa³o tak, ¿e gospodarz mieszka³ u nas we wsi, a w Galicji mia³
pole. Jego dokumenty dotycz¹ce
pola by³y honorowane, bez wzglêdu
na uk³ad granic. Po wojnie Warê¿
by³ w granicach Polski, póŸniej, po
wymianie granic, gdy to Polska odst¹pi³a ZSRR fragment województwa lubelskiego w tym miejscowoœci: Be³z, Uhnów, Krystynopol,
Warê¿, Chorobrów oraz lewobrze¿n¹ czêœæ Sokala – ¯wirkê,
wraz z lini¹ kolejow¹ Rawa Ruska –
Krystynopol, to Oszczów jest przy
samej granicy.
Przywileje Ukraiñców
Stryjek opowiada³, ¿e za caratu,
po rewolucji w 1905 roku, pewien
ch³opak poszed³ do organisty, prowadz¹cego wszystkie dokumenty.
Wzi¹³ akt urodzenia i zaniós³ do
cerkwi. Po przepisaniu automatycz-

Stosunki
z ¯ydami
Kiedyœ
ojciec
przyj¹³ ¯ydów uciekaj¹cych, na noc. Powiedzia³ im, by szli
na Wo³yñ, bo tam jest
¿ydowska partyzantka. Ostrzeg³ ich przed
Ukraiñcami.
Po
dwóch tygodniach
tato us³ysza³ od komendanta ukraiñskiego, ¿e goœci mia³.
Gdyby SS jecha³o od
Warê¿a i zobaczy³o
œwiat³a o 3 w nocy, to
od razu by poznali. Uspokoi³ ojca,
¿e, gdyby komuœ powiedzia³, to
mój ojciec dawno by ju¿ w grobie
le¿a³, a dom by³by spalony. Nie
ka¿dy policjant nale¿a³ do UPA.
Czêœæ z nich, uciek³o razem z
Niemcami, pouciekali do Argentyny, Brazylii, Kanady. Oni wzbogacili siê na przepuszczaniu przez
granicê ¯ydów i stra¿ radziecka te¿
swoje dosta³a. Ryzyko by³o, w razie jakieœ super kontroli wszyscy
by powpadali.
Spod topora do niewoli
Po rzezi w Domu Ludowym rodzice uciekli do miasteczka o nazwie £aszczów, stamt¹d Niemcy
zabrali nas do Majdanka. Nie tylko
nas zreszt¹. Tysi¹ce ludzi ucieka³o
przed UPA. Niemcy traktowali uciekinierów, jak bezdomnych, w³ócz¹cych siê, bez miejsca zamieszkania.
Stanowili problem, bo ludzie przygarniali uciekinierów, nocowali,
bez meldowania. Pod p³aszczykiem
uciekinierów dzia³a³a równie¿ partyzantka. Partyzantka dokonywa³a
zamachów na Niemców, na Ukraiñców, na urzêdników gmin. To by³o
bardzo skomplikowane. Nas z³apali
na drodze. Stamt¹d trafiliœmy do
Niemiec na roboty – 10 miesiêcy
przed zakoñczeniem wojny. Dotarliœmy do Wroc³awia do arbeitzantu,z Wroc³awia zostaliœmy skierowani do Wernersdorfu, dzisiejszych
Wojnarowic – wspoina Karol Modrzejewski.
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Rodzina von Moltke
Zanim powrócimy do opowieœci
Karola Modrzejewskiego, przytoczymy trochê informacji o samych
w³aœcicielach.
Posiad³oœæ Wernersdorf, nale¿a³a Hansa Adolfa von Moltke - syna
nadprezydenta Prus Wschodnich.
Do 1939 roku by³ m.in. ambasadorem Niemiec w Polsce. W 1939 r.
minister spraw zagranicznych III
Rzeszy Joachim von Ribbentrop
kaza³ mu wyjechaæ z Warszawy, by
nie dopuœciæ do jego wysi³ków na
rzecz poprawy stosunków z Polsk¹.
PóŸniej przebywa³ na placówce w
Madrycie i tam 22 marca 1943 roku
zosta³ otruty przez hitlerowców. Nigdy bowiem nie by³ zwolennikiem
Hitlera i wcale siê z tym nie kry³.
To u niego w Wojnarowicach,
podczas spotkania rodzinnego poznali siê Helmut James von Moltke
i Yorck von Wartenburg.
Hans Adolf von Moltke by³ stryjem Helmuta Jamesa von Moltke –
w³aœciciela maj¹tku w Krzy¿owej.
Helmut nale¿a³ do przeciwników
Hitlera, za³o¿y³ organizacjê zwan¹
„Krêgiem z Krzy¿owej”. Zosta³
aresztowany przez gestapo w styczniu 1944 r., os¹dzony przez tzw. trybuna³ ludowy, stracony 23 stycznia
1945 r.
Z kolei jednym z goœci, bywaj¹cych u Petera Yorcka von Wartenburga by³ Claus Stauffenberg, który
20 lipca 1944 pod³o¿y³ bombê w
kwaterze Hitlera w Kêtrzynie.
Uczestnicy „Krêgu z Krzy¿owej” potajemnie rozmawiali przede
wszystkim o nowym porz¹dku w
Niemczech po upadku Hitlera.
¯on¹ Helmuta Jamesem von
Moltke by³a Freya. To m.in. ona w
1990 roku doprowadzi³a do spotkania 12 listopada 1989 w pa³acu
w Krzy¿owej premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza
Niemiec Helmuta Kohla, w czasie
którego odprawiono s³ynn¹ „Mszê
Pojednania”. Aktywnie wspiera³a
dzia³alnoœæ Fundacji „Krzy¿owa”
dla Porozumienia Europejskiego,
jako honorowa przewodnicz¹c¹
zarz¹du i rady Fundacji. Zmar³a w
styczniu ubieg³ego roku w wieku
99 lat.
Z kolei ¿on¹ Hansa Adolfa von
Moltke by³a Dawida, siostra Petera
Yorcka von Wartenburga. To do niej
w³aœnie pod koniec wojny, czyli ju¿
po œmierci jej mê¿a, trafi³a na przymusowe roboty rodzina Modrzejewskich. Umieszczono ich w zespole dworsko-folwarcznym.
Na przymusowych robotach
- W Wernersdorfie zostaliœmy
umieszczeni w maj¹tku, bo wszystkie budynki by³y zajête wczeœniej
m.in. przez jeñców rosyjskich. By³a
tam cukrownia i gorzelnia – kontynuuje swoj¹ opowieœæ Karol Modrzejewski. Dziedziczka nie mia³a

WSPOMNIENIA
nic do powiedzenia, ale te¿ nikt jej
nie ur¹ga³, ¿e m¹¿ zdrajca. Ju¿ wiedzieli, ¿e przegraj¹ wojnê. W³aœcicielka swobodnie jeŸdzi³a bryczk¹
po polach.
By³ tam hitlerowski komisarz.
Gdy zachorowa³em, zawo³a³ szofera. By³a godzina 23.00. Mia³em 40
st. gor¹czki. Zarz¹dca powiedzia³,
by rano pojechaæ do lekarza. Komisarz nie zgodzi³ siê jednak i kaza³
natychmiast zawieŸæ mnie do lekarza. Mama zawinê³a mnie w koc i
samochodem ciê¿arowym zawioz³a
do miasta. Nie wiem jakiego. Lekarz zbada³ mnie i da³ mi lekarstwo
z oszklonej niklowanej szafki. Powiedzia³, ¿e jak dziecku nie pomo¿e
do rana, to rano nale¿y przyjechaæ
ponownie.
Zd¹¿yliœmy siê tam jakoœ zadomowiæ, gdy o 7.00 wieczorem przyszed³ rz¹dca i powiedzia³: dzisiaj o
5.00 w Warszawie wybuch³o powstanie. Rz¹dca by³ Pomorzaninem
i zna³ polski.
Ojciec pracowa³ przy za³adunku
cukru na wagony, a mamusia przy
burakach w polu. 16.letnia dziewczyna – Polka pilnowa³a dzieci,
m.in. mnie i siostrê Annê, która mia³a wówczas 6 lat.
Bardzo dobrze nas traktowali,
mo¿e dlatego, ¿e przegrywali wojnê. By³ tam te¿ pewien Rosjanin,
pilot radziecki, który pracowa³ w
szklarni. Przyszed³ do niego Niemiec, mia³ ju¿ po 80. Zacz¹³ z nim
rozmawiaæ. Rosjanin dosta³ siê do
niewoli w 1941 roku, zna³ wiêc ju¿
dobrze jêzyk niemiecki. W szklarni
mia³ tak¹ robotê, ¿e jak to siê mówi
– b¹ki zbija³. Podczas rozmowy
powiedzia³ staruszkowi, ¿e w 1941
roku widzia³, jak radziecki samolot
str¹ci³ trzy niemieckie. Ten starowina rozp³aka³ siê, poszed³ do komisarza i powiedzia³ mu, co ten pilot
naopowiada³. Komisarz poszed³ do
Rosjanina i da³ go do ciê¿szej pracy.
Jedzenie by³o w porz¹dku, ubrania te¿. W ogóle rodzice nie odczuwali tego, ¿e s¹ w niewoli. Ojciec
powiedzia³, ¿e gdyby wiedzia³, ¿e
tak dobrze trafimy, po tym jak prze¿yliœmy te rzezie na Wschodzie,
dziesi¹tki napadów...
Gdy zacz¹³ zbli¿aæ siê front, to
Niektórzy Niemcy zaczêli uciekaæ.
Z relacji rodziców wiem, ¿e Niemcy
wrêcz panicznie bali siê Rosjan,
szczególnie Niemki. Wszyscy uciekali. Ci, bo mieli rodziny w g³êbi
Niemiec wyje¿d¿ali wczeœniej.
Dziedziczka ³adowa³a swoje rzeczy
na wagony: meble, zabytki itd. A ci,
co byli pracownikami, w polityce za
bardzo siê nie udzielali, byli spokojni. To te¿ byli proœci ludzie, gdzie z
pokolenia na pokolenie pracowali w
maj¹tku. Czêœæ Niemców, z tych co
zostali, to po wojnie wyjechali.
Odbywa³o siê to na tej zasadzie, ¿e
jak UNRA przywozi³a dary, to w

drodze powrotnej zabierali Niemców. Miêdzy tymi Niemcami bardzo
du¿o Akowców zabra³o siê i ¯ydów.
Oni wyje¿d¿ali do 1948 roku. Spoœród tych, którzy podczas wojny
byli tam na robotach przymusowych
zosta³ jeden Polak. Pozostali wyjechali.
Ja wtedy mia³em skoñczony rok.
Niemka da³a dla mnie wózek. Rodzice te¿ uciekli przed frontem.
Ca³e Sudety przeszli na nogach, a¿
do Hradca Kralowe.
Nie by³o na co czekaæ. Gdy by³
nalot, schowaliœmy siê do piwnicy
parterowego budynku, obok by³
dom bliŸniak. Po nalocie nad nami
na dachu jednej dachówki nie by³o.
Cudem prze¿yliœmy. Wszyscy siê
bali. Powszechnie wiadomym by³o,
co Rosjanie wyprawiaj¹.
W goœcinie u Czechów
Rodzice doszli do Hradca Kralowe w Czechach. Rodzice opowiadali, ¿e po stronie czeskiej by³o tak,
jakby wojny nie by³o. By³y sady i
gospodarstwa rolne. Czesi bardzo
pomagali Polakom. Nie pamiêtam,
jaka to by³a miejscowoœæ. Sta³a tam
fabryka, a na jej terenie - barak. Gdy
my szliœmy, wartownicy tej fabryki
uciekali samochodami. Zatrzymaliœmy siê. Niemcy zostawili za sob¹
uchylon¹ bramê. W zamkniêtym
baraku, w oknach widaæ by³o ludzkie twarze. Wrota do baraku by³y jak
do stodo³y. To dzia³o siê w bia³y
dzieñ. Ojciec podszed³, otworzy³ te
wrota i mówi, ¿e Niemcy odjechali,
nie ma ich ju¿. Jeden z nich, ¯yd
mówi do ojca: „Ty nie wracaj do
Polski, tam s¹ Sowieci, pchajmy siê
na po³udniowe Czechy, do Ameryki. Ja mam brata w Argentynie co ma
5 restauracji. Tam zatrzymamy siê.
Napisze do niego, przyœle pieni¹dze
na podró¿, jedn¹ restauracjê na
pewno nam da za to, ¿e uratowa³eœ
nas.”
Ale przecie¿ i tak ktoœ by im
otworzy³ albo sami by wyszli.
W Czechach mieliœmy doskonale. Byla tam spó³dzielnia produkcyjna, gospodaruj¹ca na dziesi¹t-
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kach hektarach sadu, winoroœli. My
jako dzieci otoczeni byliœmy
opiek¹, rodzice zreszt¹ te¿.
Powrót do kraju
Wojna skoñczy³a siê. Rodzice
postanowili wróciæ. Dostaliœmy siê
do Wroc³awia. Wroc³aw by³ zbombardowany, p³on¹³ jeszcze, ale Kar³owice, dzielnica willowa by³a nieruszona. W jednej z willi jedzenie na
stole jeszcze sta³o. Biblioteka ze
skóry, kryszta³y...
Rosjanin powiedzia³ do ojca:
„maszyna twoja”, bo tam w generalskiej willi sta³ samochód w gara¿u,
„dom twój, wsie twoje”. Oddawa³,
bo nie jego. Ale nie by³o nocy we
Wroc³awiu, ¿eby nie by³o kilkanaœcie osób zabitych. Niekoniecznie
zabijali Niemcy, dezerterzy, w³asowcy, Rosjanie, bandyci, kryminaliœci... Polacy tylko w centrum grupowali siê i byli rabowani przez
Rosjan. Jedni dali za bimber, a drudzy zabrali.
Ojciec wiedzia³, ¿e dziadek i
ciotka zostali zamordowani, ale
dowiedzia³ siê, ¿e babcia ¿yje, ¿e
brat ¿yje jeden drugi, dwie siostry.
Wprawdzie wraz z nami i oni
uciekli przed banderowcami, ale
tylko nas Niemcy zwinêli do Majdanka i st¹d taka historia.
Dlatego rodzice postanowili
wróciæ w rodzinne strony.
W Legnicy na dworcu, jakaœ
kobieta da³a gliniany garnek z miodem, bo dzieci s¹. Tak siê ludzie
ratowali. Te¿ z robót niemieckich
wraca³a. Mama sta³a tak z tym garnkiem na peronie, a ruski ¿o³nierz
podszed³, z rêki zabra³ i bez s³owa
poszed³ dalej.
Jak jechaliœmy? By³ Polski
Urz¹d Repatriacyjny, ojczulek mój
mia³ pismo starosty legnickiego
chyba, ¿e uprasza siê w³adze wojskowe i cywilne o udzielanie pomocy tym, którzy udaj¹ siê do miejsca
zamieszkania przed wojn¹ w powiecie Hrubieszów do wsi Oszczów.
Mieliœmy do domu 480 km. Tam
jeszcze rzezie by³y.
MM Cdn.
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Majowe potyczki miêdzygimnazjalne
w doberskim gimnazjum
27 maja 2011 roku w
gimnazjum w Dobrej
odby³y siê trzy
konkursy: V
Miêdzygimnazjalny
Konkurs Ortograficzny,
Miêdzyszkolny Konkurs
Matematyczny „Rusz
G³ow¹” oraz Konkurs
Jêzyka Angielskiego.
Konkurs ortograficzny sk³ada³
siê z dwóch czêœci: testu grupowego oraz dyktanda indywidualnego.
W kategorii zespo³owej zwyciê¿y³a grupa z Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
W kategorii indywidualnej;
I miejsce – Katarzyna Sobczak z
Radowa Ma³ego
II miejsce – Mateusz Cha³upka z
Reska
III miejsce – Aleksandra Krzêæko z Wêgorzyna
Opiekun konkursu: Renata Siegieñ.
W konkursach matematycznych
lista zwyciêzców przedstawia siê
nastêpuj¹co:
I miejsce: Filip Borowski z Gimnazjum w Resku
II miejsce: Kamil Jaremko z
Gimnazjum w Wêgorzynie

III miejsce: Natalia Szymusiak z
Gimnazjum w Dobrej
Zespo³owo zwyciê¿y³a dru¿yna
z Reska.
W kategorii „Szko³y podstawowe” I miejsce zdoby³a Paulina Iwan
z SP Dobra.
II miejsce Bartosz Albiniak z SP
Wojtaszyce
III miejsce – Nicola Cichocka z
Wojtaszyc

Opiekun konkursu: Ma³gorzata
Podgórska.
W Konkursie Jêzyka Angielskiego I miejsce zdoby³a Joanna
Grabowska z Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
II miejsce: And¿elika Dziuba z
Gimnazjum w Resku
III miejsce: Weronika Piec z
Gimnazjum im. Orla Bia³ego w
Wêgorzynie

Nowe op³aty za przedszkole
(WÊGORZYNO). Rajcy
miejscy ustalili czas
bezp³atnego nauczania,
wychowania i opieki w
Przedszkolu Publicznym
w Wêgorzynie na
realizacjê programów
wychowania
przedszkolnego
uwzglêdniaj¹cych
podstawê programow¹
wychowania
przedszkolnego,
w wymiarze 5 godzin
dziennie, w godzinach
od 8.00 do 13.00.
Po godzinie 13.00 op³ata pobierana jest za œwiadczenia opiekuñczo- wychowawcze obejmuj¹ce:

æwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, nadzór nauczyciela nad wypoczywaj¹cym dzieckiem, nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
samodzielnych zabaw w przedszkolu oraz na wolnym powietrzu
na terenie przedszkolnego placu
zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach, zajêcia
przygotowuj¹ce do udzia³u w
przedszkolnych oraz œrodowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznoœciowych,
êcia rozwijaj¹ce uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci, gry i zabawy koryguj¹ce wady
wymowy dzieci, zabawy aktywizuj¹ce oraz badawczo- rozwijaj¹ce
zainteresowania
otaczaj¹cym
œwiatem.
Op³ata obowi¹zuje za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê zajêæ w wysokoœci
- 1,70 z³. Miesiêczna wysokoœæ
op³aty ustalona jest na podstawie
stawki godzinowej oraz deklarowa-

nej przez rodziców liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.
Jeœli dzieci nie skorzystaj¹ z
zadeklarowanych zajêæ, to i tak
op³ata nie podlega zwrotowi.
Jeœli do przedszkola uczêszcza
przynajmniej dwoje dzieci, wówczas op³ata za przedszkole zmniejszona jest o 50 proc.
W godzinach od 6.30 do
godz.8.00 nie pobiera siê od rodziców op³at za œwiadczenia.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z
dniem l wrzeœnia 2011r.

Opiekun: Anna Gilewska.
Nagrody ufundowa³a dyrektor
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w
Dobrej, pani Urszula Ko³odziejczyk, która wraz z sekretarz Gminy
pani¹ Dorot¹ Kisiel wrêczy³a zwyciêzcom upominki i dyplomy.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziêkujemy za przybycie i zapraszamy za rok.
Renata Siegieñ

Zawody
wêdkarskie
im. Romana
Mikszy
18 marca w godzinach 8.00 –
15.00 odbêd¹ siê XIII Okrêgowe
Zawody w Wêdkarstwie Sp³awikowym im. Romana Mikszy Klubów
HDK PCK £obez 2011.
Zawody odbêd¹ siê nad jeziorem Dubie w Ginawie. Organizatorzy zapraszaj¹.

Co trzeci z kolejki
(WÊGORZYNO). Po aktualizacji rodzin oczekuj¹cych na mieszkania,
jak¹ przeprowadzi³a Komisja Mieszkaniowa w tym mieœcie z ponad stu,
pozosta³o zaledwie 39 rodzin. Oznacza to, ¿e jedynie co trzecia rodzina z
oczekuj¹cych, zdaniem Komisji Mieszkaniowej, spe³nia kryteria, dziêki
którym gmina mo¿e przyznaæ mieszkanie.
MM

Str
Str.. 13

tygodnik ³obeski 7.6.2011 r.

Zlikwiduj¹
posterunek
w Dobrej?
(DOBRA). Czy w tej gminie
bêdzie jeszcze posterunek
policji? Ciêcia w bud¿ecie
nie oszczêdzaj¹ s³u¿b
mundurowych, a skoro
na naszym terenie
przestêpczoœæ spada,
to czy potrzebni s¹
policjanci?
Na terenie naszego województwa zosta³y zabrane 174 etaty policyjne, w powiecie ³obeskim – jeden.
1 lutego tego roku zarz¹dzeniem
Komendanta G³ównego zosta³y obciête etaty policyjne.
Jak wyjaœni³ podczas sesji Rady
Powiatu Komendant Powiatowy Robert Gaj zagro¿enie przestêpczoœci¹
na naszym terenie nie jest du¿e. A
skoro tak jest, to zapad³a decyzja, by
obci¹æ etat. Jest to standardowe dzia³anie - jak przestêpczoœæ spada, to
tnie siê etaty. Nasze woj. odnotowa³o
od czterech lat spadek przestêpczoœci kryminalnej. Etaty posz³y na teren woj. dolnoœl¹skiego, œl¹skiego i
ma³opolskiego, gdzie s¹ wiêksze
aglomeracje.
- 18 kwietnia dostaliœmy informacjê o ewentualnym podjêciu decyzji o likwidacji posterunku policji
w Dobrej. przeciwny likwidacji jakiegokolwiek posterunku policji w
powiecie. To by³o polecenie z Komendy G³ównej dla Komendy Wojewódzkiej. 20 kwietnia rozmawia³em
z burmistrzem, 20 kwietnia udzieli³em odpowiedzi komendantowi wojewódzkiemu, ¿e nie ma przychylnoœci w tej sprawie zarówno ze strony
samorz¹du, jak i mojej, by zlikwidowaæ ten posterunek – powiedzia³ komendant KPP w £obzie Robert Gaj.
Czynnikiem, który zadecydowa³
o takiej decyzji, jest czynnik ekonomiczny. Ale czy rzeczywiœcie?
Nad posterunkiem policji s¹ dwa
mieszkania komunalne. Najemcy
p³ac¹ czynsz za mieszkanie. Pieni¹dze jednak nie trafiaj¹ do Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, tylko
jako dochód do Komendy G³ównej.
- My tych pieniêdzy nie dostajemy, a ja ponoszê koszty utrzymania
ca³ego budynku, zarówno posterunku, jak i mieszkañców, którzy tam
mieszkaj¹. Rozwi¹zanie, gdybyœmy
znaleŸli jakieœ lokum byæ mo¿e jak¹œ
umow¹ najmu zamienilibyœmy siê,

oddalibyœmy budynek, a pozyskalibyœmy lokal. Ewentualnie rozwi¹zaniem by³aby taka sytuacja, jak jest w
Radowie, ¿e p³acimy za swoje media, a mieszkañcy p³ac¹ czynsz. Na
razie jest taki stan, jak jest. Tam na
razie tylko na okres zimy potrzeba
10-12 ton opa³u, czyli 12-14 tys. z³ na
sam opa³, do tego energia itd. Ja
wydaj¹c te pieni¹dze, nie dostajê
niczego w zamian. Jednostka jest
najbardziej wysuniêta. W tym roku
ani w przysz³ym likwidacja na pewno nie nast¹pi. Bêdê rozmawia³, aby
zamieniæ siê na ten budynek. Wyst¹piê do wojewody aby ten budynek
skomunalizowaæ na rzecz gminy,
albo przekazaæ do starostwa, bo pan
starosta jest przedstawicielem Skarbu Pañstwa na teren powiatu. My
komendanci powiatowi nie jesteœmy
dysponentem finansowym III stopnia, jak jest w stra¿y po¿arnej. Teraz
dysponentem takim jest komendant
wojewódzki. W Dobrej stan etatowy
jest mniejszy w stosunku do Reska
czy Wêgorzyna. Byæ mo¿e uda siê
wyjœæ z tej niezrêcznej sytuacji doda³ komendant Gaj.
Jednak to czy uda siê Komendzie
znaleŸæ lokal zale¿y od woli burmistrz Dobrej.
– Nie wyobra¿am sobie, ¿eby
nie by³o posterunku w Dobrej. Jestem otwarta na pomoc w rozwi¹zaniu tego problemu. Zrobimy wszystko, ¿eby wypracowaæ jakiœ consensus w tej sprawie, gdy Komendant
wyst¹pi do nas z oficjaln¹ proœb¹ o
pomoc – powiedzia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Sprawa ta pokazuje na pewne
rozbie¿noœci. Problem tak naprawdê
nie polega na tym, ¿e koszty utrzymania ca³ego budynku posterunku w
Dobrej s¹ zbyt wysokie, jak argumentuje to Komenda G³ówna. Bo
przecie¿ najemcy p³ac¹ czynsz i
wspó³finansuj¹ koszty utrzymania.
Problem polega na tym, ¿e pieni¹dze
z czynszu nie trafiaj¹ tam, sk¹d finansowany jest zakup opa³u i op³aty
za media, czyli do Komendy Powiatowej. Wynik jest taki, ¿e pieni¹dze
zabiera Komenda G³ówna, obarczaj¹c tym samym Komendê w £obzie
dodatkowymi kosztami, a na koniec
karze za to, ¿e tak robi. Mo¿e wiêc,
zamiast likwidowaæ posterunek w
Dobrej, wystarczy³oby oddaæ pieni¹dze za czynsz do £obza, wówczas
rachunek ekonomiczny – zgadza³by
siê?
MM

Chc¹ dofinansowaæ
solary
(POWIAT). Ponownie
w³aœciciele prywatnych
nieruchomoœci mog¹
staraæ siê o pieni¹dze
od gmin na inwestycje
ekologiczne, np. na
budowê przydomowych
oczyszczalni œcieków
czy te¿ na zmianê dachu
zawieraj¹cego azbest,
nadal jednak na naszym
terenie nie mog¹ staraæ
siê o dofinansowanie
o solary.
Gminy na naszym terenie wci¹¿
nie interesuj¹ siê tym tematem. Jednak kwesti¹ zainteresowa³o siê starostwo powiatowe.
Nowelizacja ustawy Prawo
ochrony œrodowiska wesz³a w ¿ycie
21 grudnia 2010 r., wprowadzaj¹c
nowe przepis, które umo¿liwiaj¹ finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska i gospodarce
wodnej przez osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, osoby
prawne i przedsiêbiorców.
Dotacja do kolektorów s³onecznych wynosi 70 proc. Liderem w
prowadzaniu ich na teren powiatu
³obeskiego chce zostaæ starostwo
powiatowe w £obzie. Dok³adnie
chodzi o solary ogrzewaj¹ce ciep³¹
wodê, albowiem te s¹ tañsze, a i tak
przynios³yby spore oszczêdnoœci
instytucjom, jak i w³aœcicielom prywatnych posesji. W okresie od wiosny do wczesnej jesieni przyczyni³yby siê do zmniejszenia kosztów
zwi¹zanych z ogrzewaniem wody.
– Mamy DPS i Dom Dziecka.
Tam s¹ bardzo du¿e wydatki zwi¹zane z ogrzewaniem ciep³ej wody.
Mamy ju¿ wstêpne obliczenia. Tylko bior¹c pod uwagê okres majwrzesieñ, na ogrzewanie wody wy-

dajemy 103 tys. z³. Po zainstalowaniu solarów mo¿emy zaoszczêdziæ
60 proc. kosztów w inwestycji, w
której nasz wk³ad w³asny wynosi
tylko 30 proc. Mamy bardzo krótki
termin na z³o¿enie wniosku. Jeœli
teraz nam siê nie uda, to przy nastêpnym terminie z pewnoœci¹ zd¹¿ymy.
Szacujemy, ¿e inwestycja zwróci siê
nam po trzech-czterech latach. W
pozosta³ych latach bêdziemy mieæ
oszczêdnoœci.
Jeœli gminy nie chc¹ siê tematem
zainteresowaæ, to my poprzez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska zajmiemy siê tym. Nasz udzia³ bêdzie polega³ na zachêceniu mieszkañców
powiatu do instalowania solarów.
Bêdziemy spotykaæ siê z ludŸmi w
poszczególnych miejscowoœciach i
propagowaæ to, bo to jest dla nas
wszystkich. Nawet jeœli ktoœ nie
bêdzie chcia³ z tego skorzystaæ, to
te¿ jest z korzyœci¹ dla niego, bo ten
inny bêdzie produkowa³ mniej zadymiania. Wiem, ¿e jest zainteresowanie wœród mieszkañców, solary
to przysz³oœæ, tym bardziej, ¿e chêtni bêd¹ pokrywaæ tylko 30 proc.
kosztów – powiedzia³ wicestarosta
Jan Zdanowicz.
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
podlega p³atnemu cz³onkowi zarz¹du Micha³owi Kar³owskiemu. To on
pilotuje sprawê solarów. Przy okazji warto pamiêtaæ, ¿e jeden kolektor s³oneczny ogrzewa do 120 l
wody, co oznacza, ¿e np. dla 4-osobowej rodziny potrzebne s¹ dwa
urz¹dzenia zainstalowane na zewn¹trz budynku.
Solary latem mog¹ pokrywaæ w
100 proc. zapotrzebowanie na energiê. Poza sezonem wodê trzeba dogrzaæ w kotle na paliwa tradycyjne.
W sumie solary zmniejszaj¹ zapotrzebowanie na energiê nawet o 60
proc. Solarów nie nale¿y myliæ z
panelami s³onecznymi, które s³u¿¹
do generowania elektrycznoœci.
MM
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Jak siê bawiæ to siê bawiæ
(LESIÊCIN). W so³ectwie
Lesiêcin, obejmuj¹cym
dwie miejscowoœci:
Lesiêcin i K¹kolewice
po raz pierwszy zosta³
zorganizowany Dzieñ
Dziecka po³¹czony z
Dniem Matki. Wspania³a
pogoda zachêca³a do
zabawy na wolnym
powietrzu w cieniu
roz³o¿ystych drzew.
Impreza musia³a byæ
udana skoro trwa³a
ponad 12 godzin.
Harce i swawole dla najm³odszych mieszkañców so³ectwa rozpoczê³y siê w sobotê ju¿ o godzinie
13.30 na terenie przy starej szkole.
Specjalnie dla najm³odszych przyjechali ³obescy stra¿acy. Zainteresowanie sprzêtem bojowym by³o
ogromne. Dzieci bardzo skrupulatnie sprawdzi³y jego zawartoœæ. Niektóre postanowi³y przymierzyæ stra¿ack¹ garderobê. Jednak ze wzglêdu na swoje rozmiary do wyboru
pozosta³y milusiñskim co najwy¿ej
he³my. Od samochodu stra¿ackiego
odst¹pi³y dopiero, gdy na boisku do
koszykówki zaparkowali motocykliœci z ³obeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk” im. Krzysztofa
Daniela z £obza. Wprawdzie ani
stra¿acy, ani motocykliœci nie mieli
zbytnio mo¿liwoœci zorganizowania przeja¿d¿ek milusiñskim, jednak bardzo chêtnie pozwalano dzieciom na siadanie za kierownic¹,
oczywiœcie wszystko pod czujnym
okiem doros³ych.
Ale organizatorzy przewidzieli
zdecydowanie wiêcej atrakcji. Gdy
rozpoczê³y siê konkursy, nie brakowa³o chêtnych do stawania w szranki o miano najlepszego w danej konkurencji, a tych nie brakowa³o, podobnie jak emocji, dopingu i w sumie doskona³ej zabawy, a na koniec
– s³odkich nagród. Walczono wiêc o
miano najszybszego skoczka w
workach, czy sprintera z jajkiem na
³y¿ce. Mamom z kolei przygotowano wyœcigi z baga¿em, czyli z –
drug¹ pani¹ na plecach.
Po pe³nych emocji konkurencjach nie zabrak³o lodów, napojów,
herbaty, kawy ani kie³basek pieczonych na ognisku. Czêœæ s³odyczy
zosta³a przekazana przez sponsorów, czêœæ upiek³y mamy z so³ectwa
Lesiêcin.
Gdy ju¿ dzieci zosta³y odprowadzone do swoich domów, rozpoczê³a siê zabawa dla doros³ych. O tym,
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Socjalne
w Zap³ociu
(ZAP£OCIE – gm.
Dobra). Zosta³ ju¿
rozstrzygniêty przetarg
na przebudowê budynku
wraz z adaptacj¹ strychu
na pokoje socjalne
w Zap³ociu.
W poniedzia³ek
burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
podpisa³a stosowne
dokumenty.

¿e by³a pyszna œwiadczy fakt, i¿
trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
Organizatorami Dnia Dziecka
po³¹czonego z Dniem Matki byli:
so³tys wsi Zbigniew Bia³ek wraz z
Rad¹ So³eck¹ w sk³adzie: Aurelia
Weso³owska, Anna Dec oraz Wies³aw Urban, przy wspó³udziale
opiekunki œwietlicy i filii Biblioteki
Publicznej w Wêgorzynie – Jolanty
Kamiñskiej.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A.
sieæ
sklepów Biedronka, które
przygotowa³o dla najm³odszych
70 paczek ze
s³odyczami,
Gra¿ynie i
Wac³awowi
Wasilewskim
– w³aœcicielom piekarni
z Wêgorzyna
oraz Piotrowi
Siemiñskiemu w³aœcicie-

lowi sklepu w Lesiêcinie.
Mieszkañcy so³ectwa dziêkuj¹
równie¿ stra¿akom z Komendy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie
oraz £obeskiemu Klubowi Motocyklowemu „Wilk” im. Krzysztofa
Daniela za przybycie i uatrakcyjnienie swoj¹ obecnoœci¹ tak szczególnego dnia dla milusiñskich.
Osobne podziêkowania sk³adane s¹ Gminie Wêgorzyno za u¿yczenie termosów i namiotu – pawilonu.
MM

Do przetargu na przebudowê
socjalnego budynku mieszkalnego
wraz z adaptacj¹ strychu na pokoje
socjalne oraz niezbêdnym zagospodarowaniem terenu i infrastruktur¹
techniczn¹ w miejscowoœci Zap³ocie stanê³y dwie firmy: z Nowogardu i ze Szczecina. Komisja przetargowa wybra³a ofertê szczeciñskiego
przedsiêbiorstwa budowlanego,
które zaoferowa³o, ¿e prace wykona
za 437.901,12 z³ brutto.
Za tê kwotê szczeciñska firma w
czêœci parteru wykona sanitariaty,
zaplecze kuchenne oraz klatkê
schodow¹. Przebuduje poddasze,
na którym wydzieli 7 pokoi socjalnych. Firma ma równie¿ za zadanie
ociepliæ budynek.
Zadanie obejmuje tak¿e przebudowê wewnêtrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej, wymianê drzwi
wejœciowych, zamkniêcie wiatro³apu - przedsionka oraz przebudowê
zewnêtrznych schodów przy g³ównym wejœciu do budynku;
Na piêtrze bêdzie znajdowa³a
siê wspólna kuchnia z jadalni¹ dla
mieszkañców pokoi socjalnych.
Odnoœnie zagospodarowania terenu firma ma wykonaæ wjazd na
dzia³kê oraz miejsca postojowe.
Materia³y do wykonania zadania
firma otrzyma od gminy, ich cena nie
zosta³a wiêc w³¹czona w koszt zadania. Przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków oraz przy³¹cza wodoci¹gowo-kanalizacyjne wykona gmina.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie
bezczynszowe 78 mkw. w Wierzbiêcinie, z piwnic¹, przylegaj¹cym
ogródkiem i gara¿em. Cena 140 tys.
z³. Tel. 511 213 566.
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 50 mkw. w Dobrej, 2 pokojowe z
ogrodem, piwnic¹, komórk¹ gospodarcz¹. Cicha okolica w centrum.
Cena 55 tys. z³. Tel. 511 213 566.

Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
Na sprzeda¿: Dobra, pow. ³obeski.
Mieszkanie pow. 46,68 mkw., parter
w budynku dwurodzinnym, 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, piwnica pow.
8,67 mkw., w³asne co plus kominek.
Mieszkanie zadbane, wszystko odnowione. Ogródek przydomowy 80
mkw. Centrum miasta. Cena 102
tys. z³. Wiêcej informacji tel.
662137198.
Sprzedam dom o pow. 150 mkw.
plus pom. gosp. o pow. 70 mkw. w
Pusinowie gm. £obez. Dzia³ka siedliskowa 0,14 ha, w s¹siedztwie las,
rzeka. Cena 350 tys. z³ do negocjacji. Tel. 91 397 3398, 665 373 398.

Powiat gryficki
Gryfice szukam kawalerki do wynajêcia. Tel. 663 656 827.

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Str
Str.. 15
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam pó³ domu wolno staj¹cego w Kraœniku, do remontu, pow. 86
mkw., z dzia³k¹ ok 1 ha. Cena 75 tys.
z³. Tel. 798 799 947 lub 91 395 4166

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301

Tanie meble KA-MAR ul. Bema (
przy SCMB). Nowoczesne meble
u¿ywane, meble dobrej jakoœci!
Atrakcyjne ceny. ZAPRASZAMY

Region

Powiat gryficki

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775
Sprzedam rega³y sklepowe i ladê
ch³odnicz¹. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 983 782

Region

Powiat œwidwiñski

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

Po³czyn Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461

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

Dzia³ka Po³czyn Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719

US£UGI
Powiat ³obeski
Pracowa³eœ/Pracujesz za granic¹??!! Odzyskamy twój podatek. (Holandia, Dania, Norwegia,
Niemcy, Szwecja, Irlandia,
Wlk.Brytania) Zasi³ki rodzinne.
Firma TAX-PRO, ul.Orzeszkowej 6A, 73-150 £obez, Telefon:
511 99 22 70.
Studnie wiercone ( do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

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

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

Powiat ³obeski
Praca przedstawiciel finansowy
dla osób z terenu £obza i Wêgorzyna. Zarobki ok. 250 z³ w tygodniu, 3 godziny pracy dziennie.
Tel. 608 660 180

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730
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SPORT

IV liga
28 kolejka: Odra Chojna - Ina Goleniów 1:3, Kluczevia Stargard - Leœnik/Rossa Manowo 1:1, Lech Czaplinek - Drawa Drawsko Pom. 1:1,
Ba³tyk Koszalin - Piast Chociwel
0:0, Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin 3:1, Darzbór Szczecinek - Astra
Ustronie Morskie 0:3, Vineta Wolin
- Gryf Kamieñ Pomorski 0:2, Victoria Przec³aw pauzowa³a.
1. Ba³tyk Koszalin
64 77:28
2. Gryf Kamieñ Pom.
59 65:37
3. Drawa Drawsko Pom. 58 73:31
4. Ina Goleniów
50 52:35
5. Astra Ustronie M.
48 67:50
6. Vineta Wolin
44 49:36
7. Leœnik Rossa Manowo 43 44:33
8. Sarmata Dobra
42 41:42
9. Lech Czaplinek
38 48:45
10. Hutnik Szczecin
36 52:59
11. Kluczevia Stargard 34 44:52
12. Victoria Przec³aw
31 33:53
13. Odra Chojna
30 35:60
14. Darzbór Szczecinek 26 40:66
15. Piast Chociwel
21 29:47
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
27 kolejka: B³êkitni II Stargard Chemik II Police 4:2, Flota II Œwinoujœcie - Jeziorak Szczecin 0:1,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez 1:2, Promieñ Mosty D¹brovia Stara D¹browa 4:1, Wicher Brojce - Kasta Szczecin-Majowe 2:2, Sparta Wêgorzyno - Korona
Stuchowo 4:1, Ina Iñsko - GKS Mierzyn 0:0, Orze³ £o¿nica pauzowa³.
28 kolejka: Jeziorak Szczecin - B³êkitni II Stargard 5:0, D¹brovia Stara
D¹browa - Ehrle Dobra Szczeciñska
2:11, GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno 2:0, Korona Stuchowo - Wicher Brojce 0:0, Œwiatowid £obez Flota II Œwinoujœcie 3:0, Chemik II
Police - Orze³ £o¿nica 1:2, Kasta
Szczecin-Majowe - Promieñ Mosty
3:0, Ina Iñsko pauzowa³a.
1. Ehrle Dobra Szcz.
2. Jeziorak Szczecin
3. Œwiatowid £obez
4. B³êkitni II Stargard
5. Ina Iñsko
6. Kasta Szczecin
7. Wicher Brojce
8. Sparta Wêgorzyno
9. Promieñ Mosty
10. GKS Mierzyn
11. Flota II Œwinoujœcie
12. Chemik II Police
13. Orze³ £o¿nica
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

61 70:23
55 63:28
53 64:35
47 65:52
46 50:32
41 63:45
41 62:65
40 46:49
39 59:55
39 47:44
37 46:59
36 52:57
35 47:55
30 36:58
10 27:95
0 27:72

Klasa A gr. 1
Jantar Dziwnów - Mewa Resko 2:1,
Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk
Miêdzywodzie 8:0, Fala Miêdzyzdroje - Iskra Golczewo 2:3, Sowian-
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Sarmata odblokowany.
Hutnik poleg³ w Resku
Pi³karze Sarmaty Dobra podtrzymali dobr¹ passê w bezpoœrednich pojedynkach z dru¿yn¹
Hutnika Szczecin i ponownie wygrali, tym razem 3:1, na goœcinnym stadionie Mewy w Resku.
Mecz od samego pocz¹tku przebiega³ pod dyktando bardziej doœwiadczonych pi³karzy z Dobrej (w
dru¿ynie Hutnika ten sezon poœwiêcono na gruntown¹ personaln¹ przebudowê zespo³u). Zwiastunem
przysz³ych emocji by³a ju¿ akcja w
3 min. meczu, kiedy najm³odszy w
dru¿ynie Sarmaty, Wojciech GuŸniczak, strzelaj¹c do bramki trafi³ pi³k¹ w s³upek.
I mimo, i¿ w I po³owie meczu
jeszcze kilku zawodników Sarmaty
próbowa³o zaskoczyæ bramkarza
Hutnika, to robili to na tyle nieskutecznie, ¿e wynik 0:0 utrzyma³ siê do
przerwy. W 60' Piotr Grochulski
precyzyjnym strza³em z rzutu wolnego (z ok. 20 m od bramki Hutnika)
uzyska³ dla Sarmaty prowadzenie.
Po stracie bramki d¹¿¹cy do wyrównania pi³karze ze Szczecina rozluŸnili bardziej swoje szyki obronne,
co skwapliwie wykorzystali pi³karze z Dobrej. Najpierw w 75' Wojciech Bonifrowski strza³em tu¿ przy
s³upku podwy¿szy³ na 2:0, a w 90'
Wojciech Kliœ równie skutecznie
wykorzysta³ podanie kolegi z zespo³u i podwy¿szy³ na 3:0.

Gdy wydawa³o siê, ¿e zespó³ Sarmaty w tym meczu utrzyma zerowe
konto, ostatnia akcja Hutników
przynios³a im bramkê z problematycznego rzutu karnego, podyktowanego za rzekomy faul w polu karnym. Skutecznym egzekutorem
okaza³ siê najlepszy snajper Hutnika Marcin Gniotek i ustali³ koñcowy
rezultat na 3:1 dla Sarmaty.
By³ to trzeci mecz Sarmaty w
Resku jako gospodarza i wszystkie
zosta³y bardzo dobrze przygotowane przez gospodarza obiektu Mewy
Resko, za co Zarz¹d Sarmaty serdecznie dziêkuje.
Sarmata Dobra 3:1 (0:0) Hutnik Szczecin
Bramki: Piotr Grochulski (60'),
Wojciech Bonifrowski (75'), Wojciech Kliœ (90'), dla Hutnika: Marcin Gniotek (90'+3').
Sk³ady:
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk,

IV liga
29 kolejka 11.06 sobota
17.00 Sarmata Dobra - Piast Chociwel
17.00 Ba³tyk Koszalin - Victoria Przec³aw
17.00 Hutnik Szczecin - Darzbór Szczecinek
17.00 Astra Ustronie Morskie - Lech Czaplinek
17.00 Drawa Drawsko Pom. - Odra Chojna
17.00 Leœnik/Rossa Manowo - Vineta Wolin
17.00 Ina Goleniów - Kluczevia Stargard
Gryf Kamieñ Pomorski pauzuje.
Klasa okrêgowa
29 kolejka 11.06 sobota
17.00 Œwiatowid £obez - Jeziorak Szczecin
17.00 Flota II Œwinoujœcie - D¹brovia Stara D¹browa
17.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Kasta Szczecin
17.00 Promieñ Mosty - Korona Stuchowo
17.00 Wicher Brojce - GKS Mierzyn
17.00 Ina Iñsko - Chemik II Police
17.00 Orze³ £o¿nica - B³êkitni II Stargard
Sparta Wêgorzyno pauzuje.
Klasa A gr. 1
21 kolejka 12.06 niedziela
Pionier ¯arnowo - Jantar Dziwnów
Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje
Iskra Golczewo - Orze³ Prusinowo
Bizon Cerkwica - Pomorzanin Przybiernów

Maciej Garliñski, Damian Dzierbicki, Pawe³ Za³êcki, £ukasz Olechnowicz ( 80' Mateusz Dzierbicki),
Piotr Grochulski, Wojciech GuŸniczak, Damian Padziñski (70' Wojciech Kliœ), Rados³aw Cytowicz
(68' Wojciech Bonifrowski). Trener
Tomasz Surma.
Hutnik: Maciej Reszkis, Rafa³
Kotowski, Rafa³ Koz³owski, Rados³aw Swêdra, Micha³ Bukowski,
Pawe³ Wojtalak, Krzysztof Szumiato, Patryk Drozd, Andrzej Drzewiecki, Rados³aw Marcyniuk, Marcin Gniotek, w rezerwie: Jakub Pokrywczyñski, Piotr Sochañski, Mateusz Janiak, Adrian Stefanowicz.
Sêdzia g³ówny: Piotr Spunda, Sêdziowie asystenci: Emilia Czapelska, Maciej Buryta.
¯ó³te kartki: Reszkis i Stefanowicz (Hutnik), Damian Dzierbicki
(Sarmata).
estan52, galeria na: www.sarmatadobra.com

Granie w planie
Ba³tyk Miêdzywodzie - Ba³tyk Gostyñ
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno
Klasa A gr. 2
21 kolejka 12.06 niedziela
Vitkowia Witkowo - Unia Stargard
Orze³ Pêzino - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Zorza Tychowo - D¹b Dêbice
16.00 Zenit Koszewo - Rolpol Chlebowo
16.00 Pomorzanin Kr¹piel - Olimpia Nowogard
16.00 Orze³ Grzêdzice - WODR Barzkowice
Klasa B gr. 1
18 kolejka 12.06 niedziela
Zryw Kretlewo - Gardominka/Polonia II Mechowo
Znicz Wysoka Kamieñska - Komarex Komarowo
Jastrz¹b £osoœnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Zieloni Wyszobór - OKS Goleniów
16.00 Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica
Klasa B gr. 2
18 kolejka 12.06 niedziela
16.00 Kluczevia II Stargard - Orkan II Suchañ
16.00 Orkan Dalewo - Œwiatowid II £obez
16.00 Ogniwo Dzwonowo - Znicz Sulibórz
16.00 Derby Ulikowo - Saturn Szadzko
Piast Kolin pauzuje.

ka Sowno - Ba³tyk Gostyñ 2:0, Orze³
Prusinowo - Bizon Cerkwica 4:0,
B³êkitni Trzyg³ów - Pionier ¯arnowo 2:2.
1. Iskra Golczewo 47 53:18
2. Pomorzanin Przyb. 43 51:26
3. Mewa Resko 36 44:21
4. Jantar Dziwnów 32 46:33
5. Bizon Cerkwica 32 40:34
6. Fala Miêdzyzdroje 31 41:25
7. Sowianka Sowno 29 28:32
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 29:48
9. Orze³ Prusinowo 19 34:69
10. Ba³tyk Gostyñ 16 23:46
11. B³êkitni Trzyg³ów 15 29:41
12. Pionier ¯arnowo 13 38:63

Klasa A gr. 2

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

52 56:23
44 57:29
39 49:26
36 46:37
33 39:27
28 37:35
25 39:39
21 36:58
19 35:46
19 28:47
13 24:54
13 23:48

Klasa B gr. 1

Zryw Kretlewo - Zalew Stepnica 1:3,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Huragan
Wierzchos³aw 3:3, Komarex Komarowo - Jastrz¹b £osoœnica 2:4, OKS
Goleniów - Znicz Wysoka Kamieñska 1:0, Gardominka/Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór 7:3.
1. OKS Goleniów
41 49:16
2. Znicz Wysoka Kam. 35 51:25
3. Prawobrze¿e Œwin.
33 56:42
4. Komarex Komarowo 30 35:30
5. Jastrz¹b £osoœnica
23 35:32
6. Huragan Wierzchos³aw 21 39:46
7. Gardominka Polonia II 20 45:47
8. Zalew Stepnica
20 31:34
9. Zieloni Wyszobór
12 24:58
10. Zryw Kretlewo
6 25:60

Mistrzostwa powiatu szkó³
gimnazjalnych
w lekkoatletyce
Mimo pochmurnej pogody w
pi¹tek 27.05.2011 r. odby³y siê na
stadionie w £obzie, mistrzostwa
powiatu szkó³ gimnazjalnych w
lekkoatletyce.
Rywalizowano w rzucie oszczepem, pchniêciu kul¹, skoku w dal i
biegach o ró¿nym dystansie. Na
wystawienie swoich zawodników
zdecydowa³y siê szko³y z £obza,
Reska, Wêgorzyna i Radowa Ma³ego. Zabrak³o natomiast sportowców
z Dobrej. Pogoda nie przeszkadza³a
naszym sportowcom w osi¹ganiu
œwietnych rezultatów. Wszyscy bardzo fajnie siê bawili, atmosfera by³a
bardzo mi³a. Pomimo rywalizacji,
m³odzi sportowcy podchodzili do
siebie z wielkim szacunkiem, gratulowano i oklaskiwano zwyciêzców,
dopingowano swoich kolegów. Widaæ by³o, i¿ nawet jeœli uczestnicy
pochodz¹ z ró¿nych miejscowoœci
to te zawody ich ³¹cza i pozwalaj¹
siê tak¿e poznaæ. Przecie¿ najlepsi

W upaln¹ niedzielê
w samo po³udnie (!!!)
odby³ siê XXXII bieg
„Trzebiatowska
Dziesi¹tka”.

Klasa B gr. 2

1. Orkan Dalewo
2. Saturn Szadzko
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan II Suchañ
5. Znicz Sulibórz
6. Derby Ulikowo
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

W biegach poprzedzaj¹cych
bieg g³ówny od godziny dziesi¹tej
startowa³y dzieci i m³odzie¿ w ró¿nych kategoriach wiekowych od
najm³odszych – szeœciolatków do
gimnazjalnych. W kategorii 12-13
lat na dystansie 1500 m bezkonkurencyjnie wygra³ Kacper Ga³an. W
momencie gdy przekracza³ liniê
mety, na stadion wbiegali pozostali
zawodnicy. To by³ pierwszy ³obeski
sukces tego dnia, ale nie ostatni.
W biegu na dystansie 10 km
wystartowa³o piêcioro zawodników

33 35:18
32 36:16
28 49:33
25 23:17
20 27:30
20 34:26
12 20:37
11 31:55
9 18:41

bêd¹ nas reprezentowaæ na mistrzostwach województwa, a potem
mo¿e i nawet mistrzostwach Polski,
potencja³ bowiem jest du¿y. Z ciekawoœci¹ jedni dopytywali drugich o
osi¹gane rezultaty. W £obzie uda³o
siê nawet kilku uczestnikom pobiæ
swoje rekordy ¿yciowe. Co pokazuje, i¿ rywalizacja bardzo rozwija.
Na zakoñczenie odby³o siê uhonorowanie najlepszych sportowców,
którym wrêczono medale.
Wyniki:

100 m ch³opców:
1. M. NiedŸwiedzki (£obez) 12,27s.
2. K. Doburzyñski (Wêgorzyno) –
12,33s.
3. P. Banasiak (Wêgorzyno) – 12,62s.
100 m dziewcz¹t:
1. M. Lisik (£obez) – 13,19s.
2. K. Œluz (Resko) – 13,46s.
3. J. Poniewiera (£obez) – 13,90s.
300 m dziewcz¹t:
1. A. Romej - 44,38s.

£obzianie na podium
w Trzebiatowie

Na trasie z Mrze¿yna do Trzebiatowa pobieg³o ponad 170 osób,
jednak nie wszyscy dali radê ukoñczyæ zawody w tak niesprzyjaj¹cych
warunkach. S³u¿by medyczne pomaga³y kilkunastu osobom, które
zas³ab³y na trasie lub tu¿ za met¹.

Znicz Sulibórz - Derby Ulikowo
2:1, Œwiatowid II £obez - Ogniwo
Dzwonowo 2:5, Orkan II Suchañ Orkan Dalewo 0:1, Saturn Szadzko
- Piast Kolin 0:0, Kluczevia II Stargard pauzowa³.
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z £obeskiego Klubu Biegacza
Trucht. W kategorii kobiet OPEN
szóste miejsce zajê³a El¿bieta Romej z czasem 0:49:52. W kategorii
30-39 lat podium zdominowali
³obzianie: drugie miejsce Robert
Ga³an (czas 0:39:49), a trzecie Marcin Horbacz (czas 0:40:08), w klasyfikacji OPEN zajêli oni kolejno
miejsca 16 i 17. W zawodach tych
debiutowa³ najm³odszy sta¿em zawodnik klubu – Marek Lubczyñski,
zajmuj¹c 72. miejsce z czasem
0:47:08. W zawodach startowa³ tak¿e Zygmunt Draczyñski zajmuj¹c
105 miejsce i szóste w swojej kategorii wiekowej, uzyskuj¹c czas
0:52:53.
Bieganie d³ugich dystansów w
taki upa³ jest bardzo niebezpieczne,
tym bardziej, ¿e na trasie by³o zaledwie kilka drzew, które dawa³y nieco cienia i tylko dwa punkty z wod¹.
Ca³y czas bieg odbywa³ siê na rozgrzanym i topniej¹cym asfalcie, nic
wiêc dziwnego, ¿e by³o tyle przypadków zas³abniêæ. Na szczêœcie
wszystkim zawodnikom z £obza
uda³o siê dotrzeæ ca³o do mety i to w
ca³kiem przyzwoitym czasie. M.H.

2. D. Wêzik - 48,43s.
3. S. Kocik - 49,50s.
300 m ch³opców:
1. P. Ciszewski - 38,51s.
2. M. Banasiak - 43,45s.
3. K. Schweicer – 44,13s.
600 m dziewcz¹t:
1. M. Kusiewicz (Resko) – 2:03,41
2. Pancerz (Radowo) – 2:22,14
1000 m dziewcz¹t:
1. K. Kukliñska (Resko) – 3:51,13
2. J. Podgórska (Radowo) – 3:58,57
3. M. Wroniewska (Wêgorzyno) –
4:04,57
1000 m ch³opców:
1. £. £achañski (Wêgorzyno) –
2:55,16
2. P. Molenda (£obez) – 3:01,35
3. T. Grzelak (Resko) – 3:06,72
2000 m ch³opców:
1. A. Kubalak (Resko) – 6:53,38
2. W. Saczyñski (Wêgorzyno) –
7:05,48
3. P. Urbañski (£obez) – 7:20,63
Sztafeta 4x100 m ch³opców:
1. Wêgorzyno - 49,46s.
2. Resko - 51,55s.
3. £obez – 53,00s.
Sztafeta 4x100 m dziewcz¹t:
1. £obez – 57,87s.
2. Resko – 58,87s.
Skok w dal dziewcz¹t:
1. L. Deuter (£obez) – 4,76m
2. M. Pietruszczyk (£obez) – 4,37m
3. J. Kielan (£obez) – 4,25m
Skok w dal ch³opców:
1. M. Rapacz (£obez) – 5,65m
2. £. Czarny (£obez) – 5,45m
3. A. Krópka (Resko) 5,40m
Rzut oszczepem dziewcz¹t:
1. A. Nowicka (Resko) – 27,30m
2. I. Wiœniewska (Radowo) – 25,97m
3. A. Turzyñska (Radowo) – 20,80m
Rzut oszczepem ch³opców:
1. M. Pniewski (Resko) – 41,18m
2. K. Sobañski (Wêgorzyno) – 35,22m
3. M. Grzelak (Resko) – 35,10m
Pchniêcie kul¹ dziewcz¹t:
1. A. Nowicka (Resko) – 10,34m
2. E. Lewicka (Radowo) – 9,06m
3. A. Turzyñska ( Radowo) – 7,46m
Pchniêcie kul¹ ch³opców:
1. B. Smykla (Resko) – 10,16m
2. N. Rak (Resko) – 9,42m
3. E. Kogut (£obez) – 9,24m

PJ
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Problem
ze œmieciami
w Klêpnicy
Zbli¿a siê sezon letni.
Nad jeziorem w Klêpnicy
jest bardzo du¿o
domków letniskowych,
jednak jest z nimi bardzo
du¿y problem, domki te
nie posiadaj¹ w³asnych
koszy na œmieci.
Do tej pory so³tys sprzedawa³a
worki na œmieci, które by³y ju¿ op³acone z wywozem. Jednak przecie¿
to nie jest jej obowi¹zek. Powiedzia³a wreszcie basta. Wioska by³a
³adnie wysprz¹tana, obecnie jest zasypywana œmieciami ró¿nego rodzaju. Jak mo¿na rozwi¹zaæ tê sprawê? Na ostatniej sesji rady miejskiej
w £obzie burmistrz wspomnia³, ¿e
na wioski bêd¹ jeŸdziæ stra¿nicy
miejscy. Jednak mandaty to rozwi¹zanie krótkotrwa³e, które tak naprawdê nie rozwi¹¿e problemów.
Najlepszym rozwi¹zaniem by³oby
podpisanie umów na kosze i sta³y
wywóz œmieci w tych domkach.
Worków na œmieci nie ka¿dy chce
kupowaæ. S¹ tacy, którzy twierdz¹,
i¿ nie kupuj¹ worków, poniewa¿
œmieci wywo¿¹ samochodem do
domu. A mo¿e raczej gdzieœ do
rowu? Bo nie chce mi siê wierzyæ, ¿e
ktoœ weŸmie du¿y wór œmieci do
samochodu i bêdzie jecha³ z nimi
przez okreœlon¹ iloœæ kilometrów.
- Od maja nie by³ u mnie kupiony ani
jeden worek, a wczasowiczów jest

ju¿ sporo. Nie chcê nikogo uraziæ,
problem jest do rozstrzygniêcia,
trzeba wypracowaæ jakiœ kompromis. Nie wierzê, ¿e ktoœ te œmieci do
domu zabiera. Niektórzy kupuj¹
worki i nie zaœmiecaj¹ miejscowoœci, ale s¹ i tacy, którzy maj¹ to
gdzieœ. Znajduje œmieci ko³o pla¿y,
ktoœ sobie okapnik wymieni³, wiêc
stary podrzuci³ ko³o wc postawionego obok pla¿y, wyrzucone meble siê
nawet trafiaj¹. Gnêbi nas to, ¿e
gmina zabra³a z wioski kosze na
œmieci segregowane. Gdyby one
sta³y, by³oby mniej œmieci na wiosce. Plastiki itp. trafia³yby do tych
koszów, wiêc dla mieszkañców
domków letniskowych te¿ by³oby to
dobre. - powiedzia³a so³tys Stanis³awa Bobko.
W Klêpnicy zamontowano ju¿
lampy, wioska jest w pe³ni oœwietlona, m³odsze spo³eczeñstwo na pewno jest zadowolone z piêknego placu zabaw, w którego tle znajduje siê
jezioro. Na pla¿e zasta³o przywiezione 60 ton piasku, jednak przyda³oby siê wiêcej. Plany s¹ jeszcze
bardziej ambitne. So³tys chce, aby
by³ zrobiony w Klêpnicy park z
prawdziwego zdarzenia. £awki,
miejsce na ognisko, zadaszenia,
chatki, mo¿e nawet most nad wielkim w¹wozem, a wszystko nieopodal jeziora. Jeœli siê uda prace rusz¹
ju¿ jesieni¹. Jeœli pomys³ wypali,
Klêpnica bêdzie jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym. PJ

tygodnik ³obeski 7.6.2011 r.

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w czwórboju
lekkoatletycznym

Uczniowie
z Wêgorzyna
medalistami

Podium zawodów: I m SP Kozielice, II m SP 4 Goleniów, III m SP Wêgorzyno

2.06.2011 r. w Stargardzie
Szczeciñskim odby³ siê Fina³ Wojewódzki w Czwórboju Lekkoatletycznym ch³opców. W imprezie wystartowa³o 18 zespo³ówmistrzów powiatów.
Œwietnie zaprezentowali siê w
zawodach uczniowie Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. Po rywalizacji w skoku w dal, rzucie pi³eczk¹
palantow¹, biegu na 60 m zawodni-

cy koñczyli starty biegiem na dystansie 1000 m.
Pomimo lej¹cego siê ¿aru z nieba, œwietnie umotywowani reprezentanci SP Wêgorzyno koñczyli
swoje biegi z nowymi rekordami
¿yciowymi. Po podliczeniu przez
komisjê sêdziowsk¹ punktów wielobojowych, uczniowie SP Wêgorzyno zajêli III miejsce z wynikiem
1223 pkt.
(o)

Sk³ad zespo³u: Marcin £achañski, Maciej Dombrowski, Oskar Waszczyk,
Damian WoŸnicki, Piotr Moroz, Dawid Stasiak. Opiekun – Dariusz Czajka.

Cukierek - cytryna
dla kierowców
w Runowie Pomorskim

Kilka dni temu dzieci
ze Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim
zatrzymywa³y pojazdy
do kontroli drogowej.
To kolejna ju¿ akcja ³obeskiej
Policji pn. „Cukierek- Cytryna”.
Uczniowie klas II i III zosta³y wczeœniej teoretycznie przygotowane do
tego zadania. Policjantka w czasie
pogadanki omówi³a zasady bezpiecznego poruszania siê w drodze

Kierowca i narkotyki
Policjanci z £obza
zatrzymali 1 czerwca
26 letniego Damiana A.,
który kierowa³
samochodem pod
wp³ywem œrodków
odurzaj¹cych.
Policjanci z Wydzia³u Ruchu
Drogowego na drodze £obez - Resko zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹cego samochodem marki
Opel Vectra. Podczas wykonywanej
kontroli okaza³o siê, ¿e 26-letni
Damian A. posiada w samochodzie
œrodki odurzaj¹ce. Mundurowi znaleŸli bowiem trzy woreczki strunowe z amfetamin¹. Podczas dalszego
sprawdzania policjanci odnaleŸli
tak¿e wagê elektroniczn¹ oraz w
paczce po papierosach skrêt z suszem roœlinnym.
Podczas wstêpnego rozpytania
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do i z szko³y. Zwróci³a szczególn¹
uwagê na bezpieczn¹ jazdê rowerem i zabawy na dworze.
Dziœ dzieci wspólnie z policjantka zatrzymywa³y pojazdy do kontroli drogowej. Kieruj¹cy nie otrzymywali jednak mandatu lecz jedynie
cytrynkê lub te¿ cukierka. To dzieci
sprawdza³y czy kierowca ma zapiête
pasy, czy s¹ w³¹czone œwiat³a, jak
przewo¿one s¹ dzieci. Kieruj¹cy,
których kontrolowali uczniowie jechali przepisowo, tylko dwie osoby
musia³y zjeœæ cytrynkê.
(kp)

Spotkania z dzielnicowym
na wioskach

Dzielnicowy z Dobrej
bra³ udzia³ w
spotkaniach z dzieæmi
z Dobropola, Wojtaszyc
i Tuczy.
Spotkania zorganizowane by³y z
okazji Dnia Dziecka przez so³tysów. Dzielnicowy z Dobrej, który
jest tak¿e przewodnikiem psa s³u¿bowego, zaprezentowa³ dzieciom i
ich opiekunom pokaz tresury psa
s³u¿bowego.

Dzieci mia³y tak¿e mo¿liwoœæ
porozmawiaæ z policjantem na temat jego pracy, zadañ, które wykonuje jego czworono¿ny podopieczny. Policjant omówi³ przy okazji zasady bezpiecznego zachowania siê
w kontakcie z psem. Ka¿dy kto bra³
udzia³ w tych spotkaniach otrzyma³
upominki od dzielnicowego tj. naklejki i smycze odblaskowe, a dla
najm³odszych ksi¹¿eczki z zasadami bezpiecznego zachowania siê na
drodze i podwórku.
(kp)

Wspólna zabawa
w Karwowie

kieruj¹cy przyzna³ siê, ¿e za¿ywa³
dzieñ wczeœniej amfetaminê. Zosta³
osadzony w policyjnym areszcie i
us³ysza³ zarzuty z Ustawy o Przeciwdzia³aniu Narkomanii.

Dwie kolizje
W pi¹tek, 3 czerwca, o godz.
10.00 w £obzie, na skrzy¿owaniu
ulic Szkolna i G³owackiego, dosz³o
do groŸnie wygl¹daj¹cego zderzenia dwóch samochodów. Kieruj¹cy
samochodem marki Opel mieszkaniec £obza nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu dla jad¹cego prawid³owo samochodem marki Toyota.
Na szczêœcie nikomu nic powa¿nego sienie sta³o. Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
W sobotê, 4 bm. oko³o godz.
13.30, na drodze Wrzeœno - Jenikowo, kieruj¹cy motocyklem Harley
Davidson mieszkaniec Stargardu
Szcz. na ³uku drogi wpad³ w poœlizg
i zjecha³ do przydro¿nego rowu.
Motocyklista dozna³ urazu nogi.

Policjanci z £obza
otrzymali zaproszenie
do Karwowa na
spotkanie z dzieæmi.
Wczoraj policjanci z £obza zawitali w Karwowie gm. £obez.
Okazj¹ do tego spotkania by³ Dzieñ
Dziecka. Na placu festynowym zebra³y siê dzieci z wioski. Policjanci
przeprowadzili konkurs plastyczny
pn. „ Bezpieczne wakacje, Bezpieczny Rower”. Prace by³y naprawdê ciekawe i ka¿dy uczestnik
konkursu otrzyma³ upominek. Pod-

czas omawiania rysunków mundurowi rozmawiali z dzieæmi na temat
bezpiecznego zachowania siê na
drodze, jazdy na rowerze. Zwrócili
tak¿e uwagê na bezpieczne zachowania nad wod¹.
Ka¿de dziecko otrzyma³o tak¿e
naklejkê z wizerunkiem Sponge
Boba a plakaty trafi³y do przedszkola i œwietlicy wiejskiej. Potem milusiñscy brali udzia³ w konkursach
sportowo- rekreacyjnych zorganizowanych przez pani¹ So³tys. By³
te¿ poczêstunek i wspólne pieczenie
kie³basek.
(kp)
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2011 Rok Marii Sk³odowskiej-Curie

Zaproszenie na
II Piknik Rodzinny
Sejm RP w grudniu 2010
r. przyj¹³ uchwa³ê o
ustanowieniu roku 2011
Rokiem Marii CurieSk³odowskiej.
W uchwale napisano: „W setn¹
rocznicê przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla w
dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu,
Sejm RP postanawia oddaæ ho³d
jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego
prze³omowe odkrycia przyczyni³y
siê do œwiatowego rozwoju nauki”.
Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie nosi imiê jednej z najwybitniejszych Polek, kobiety wszechczasów - Marii Sk³odowskiej-Curie. Z tej te¿ okazji Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Rada
Szko³y postanowili w³¹czyæ siê w
ogólnopolskie obchody œwiêta noblistki. 11 czerwca, w sobotê, pod
has³em: „2011 Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie” organizujemy II
Piknik Rodzinny. Przybli¿ymy
wszystkim odwiedzaj¹cym postaæ
uczonej i jej dokonania, bêdzie

wystawa i prezentacja multimedialna, ró¿norodne konkursy dla dzieci.
A ¿e chcemy œwiêtowaæ na weso³o,
nie zabraknie innych atrakcji: tradycyjnie wyst¹pi ze spektaklem „W
Karze³kowie” teatr amatorski Bajammagia, popisz¹ siê te¿ piosenk¹
nasi uczniowie. Bêdziemy siê
wspólnie bawiæ uczestnicz¹c w ró¿nych konkurencjach sportowych.
Dla ciekawskich pokazy sprawnoœciowe Stra¿y Po¿arnej, Policji i
Klubu Motocyklowego „Wilk”. Dla
lubi¹cych naturê – przeja¿d¿ka kucykiem! Bêdzie mo¿na wygraæ fant
na loterii oraz kupiæ autorskie prace
uczniów wykonane na warsztatach
ceramiki, witra¿u i makramy. G³ód
bêdzie mo¿na zaspokoiæ zajadaj¹c
pajdê chleba ze smalcem lub kie³baskê z ogniska, na deser ciasta i napoje. A co jeszcze? Oka¿e siê 11 czerwca w sobotê! Zapraszamy wszystkich chêtnych, a przede wszystkim
obecnych i przysz³ych uczniów naszej szko³y oraz ich rodziców.
Mamy nadziejê, ¿e zaszczyc¹
nas swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ lokalne w³adze, sponsorzy i media. Do
zobaczenia w „Jedynce”!
Ewa Górny

Wystawa na temat prawos³awia
w bibliotece ³obeskiej
W bibliotece
przygotowano wystawê
dotycz¹c¹ prawos³awia.
Zorganizowano j¹ dziêki
wspó³pracy ksiê¿y
ró¿nych wyznañ. W
ubieg³y poniedzia³ek
wystawê odwiedzali
wszyscy uczniowie klas
trzecich tutejszego
gimnazjum.
Dla gimnazjalistów odwiedzenie wystawy mia³o byæ pewnym elementem przygotowania do bierzmowania, aby poznali, jak wygl¹da
te¿ inna religia, a tak¿e dla poszerzenia horyzontów ich wiedzy. Na
wystawie mo¿na zobaczyæ ksiêgi
pisane cyrylic¹ w jêzyku staro-cerkiewno-s³owiañskim, u¿ywanym

jako liturgiczny w œwi¹tyniach prawos³awnych. Dziœ ludzie mylnie
myœl¹, ¿e to jêzyk rosyjski lub ukraiñski. Ciekawostk¹ jest, i¿ w cyrylicy s¹ u¿ywane skrótowce, gdzie
trzeba sobie dopowiedzieæ litery,
których brakuje, czyli musimy zrozumieæ z kontekstu wynikaj¹c¹
treœæ.
Kolejnym elementem wystawy
s¹ ikony. Mo¿emy je zobaczyæ
dziêki uprzejmoœci ksiêdza proboszcza parafii prawos³awnej p.w.
œw. Jerzego w £obzie ks. Jaros³awa
Maksymiuka. Na wystawê udostêpni³ swoje œlubne ikony. Czêsto dyskutujemy czy w koœciele katolickim nie mogliby ksiê¿a zak³adaæ
w³asnych rodzin. W koœciele prawos³awnym jest to mo¿liwe. Tyle
¿e najpierw ksi¹dz zawiera zwi¹zek
ma³¿eñski, a potem jest wyœwiêcany. Tacy ksiê¿a jednak nie zostaj¹
biskupami. Zwi¹zków ma³¿eñskich

nie mog¹ zawieraæ zakonnicy. Ich
obowi¹zuj¹ œluby czystoœci i tylko
spoœród zakonników wywodz¹ siê
biskupi prawos³awni.
Kalendarz te¿ siê ró¿ni od powszechnie przyjêtego. W liturgii
prawos³awnej bowiem wci¹¿ obowi¹zuje kalendarz juliañski. Dlatego te¿ niektóre œwiêta mog¹ byæ
znacz¹co przesuniête w czasie.
Na wystawie mo¿na obejrzeæ
tak¿e wiele zdjêæ zwi¹zanych z t¹
religi¹ np. dostojników koœcielnych
i cerkwie w Polsce.
- Najbardziej m³odzie¿ by³a zainteresowana szatami, nie s¹ one
jeszcze wyœwiêcone, wiêc ka¿dy,
kto chcia³, móg³ je dotkn¹æ, a co
niektórzy próbowali je nawet zak³adaæ. Nawet ksiêdza Dominika ubrano w te szaty. Co ciekawe nie jest ona
rozciêta tylko zak³adana przez g³owê. Ksiêgi z koœcio³a prawos³awnego tak¿e zwraca³y na siebie du¿¹

uwagê uczniów. Ksi¹dz przeczyta³
dwa teksty, pokazuj¹c, ¿e samo czytanie nie jest zwyk³ym czytaniem,
do którego jesteœmy przyzwyczajeni, poniewa¿ ma ono swoj¹ melodiê
i zaœpiew. Na jednym ze zdjêæ widaæ
prywatny o³tarzyk i modl¹c¹ siê
kobietê w domu. W religii prawos³awia jest to powszechnie stosowane
przez wierz¹cych. - powiedzia³ dyrektor biblioteki pan Eugeniusz
Szymoniak, który oprowadza³ nas
po wystawie.
Spotkanie na pewno siê uda³o,
by³a to niew¹tpliwie szansa na spotkanie z inn¹ kultur¹ i religi¹, która
jest obok nas, a nie mamy o niej
¿adnego pojêcia. Poruszono ten temat po raz pierwszy. W przysz³oœci,
mo¿e ju¿ jesieni¹, dyrektor biblioteki wraz z ksiêdzem chc¹ zorganizowaæ pokaz dwóch filmów religijnych „Cud” i „Wyspa”.
Piotr Jachym

