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Brakuje pokwitowañ, zapytañ o cenê...

Magistrat pod lup¹
(£OBEZ). Komisja Bud¿etowa po przeanalizowaniu dokumentów w magistracie zwróci³a uwagê na wiele nieprawid³owoœci; brakuje pokwitowañ
odbiorów materia³ów, a cena za odœnie¿anie wzros³a o niemal 400 proc.

Nó¿ siê w kieszeni
otwiera
LIKWIDACJA SKLEPU
BUDOWLANEGO TIP
w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2 tel. 504-162-767

Wszystkie ceny minus 30-50%
Zatrzymana trójka jeŸdzi³a Golfem skradzionym w £obzie

£obzianka pomaga³a
drawszczanom
uprawiaæ konopie

Oferta wyprzeda¿y:
- Elektro-narzêdzia
- Farby dekoral i inne
- M³otki
- Rury miedziane i kszta³tki
- Silikony i kleje
- Ocynk
- Rozpuszczalniki
- Rury kanalizacyjne
- Uwywalki
- Tece system do centralnego
- Fugi
- Zawory grzejnikowe i wodne
- GwoŸdzie
- Œruby
- Bojlery
- Poziomice
- Plandeki
- Kszta³tki hudrauliczne
- Ko³ki i wkrêty
- Kielnie
- Okna dachowe
- Pêdzle
- Baterie i w³¹czniki
- Rêkawice
- Pigmenty
Zapraszamy !!! - Drzwi PORTA
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11 lipca - 68 rocznica pamiêci o Polakach zamordowanych na kresach

Nas o tym nie uczono w szko³ach
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Terminem „RzeŸ Wo³yñska” obejmujê masowe mordy ludnoœci polskiej
dokonane przez OUN – UPA na Wo³yniu, Polesiu, w Ma³opolsce Wschodniej
i na terenach wschodnio-po³udniowych
w powojennych granicach Polski w latach 1943 – 1946. Od tamtych tragicznych wydarzeñ wkrótce minie 70 lat, a
nadal pozostaj¹ one w mrokach niepamiêci, z trudem przebijaj¹ siê do œwiadomoœci naszego spo³eczeñstwa. S¹
zniekszta³cane i fa³szowane przez
ukraiñskich nacjonalistów, przy obojêtnej postawie wiêkszoœci polskich historyków i polityków.
W Polsce nadal brakuje politycznej
woli pe³nego wyjaœnienia i upowszechnienia faktów zwi¹zanych z Rzezi¹
Wo³yñsk¹. Znajomoœæ faktów dotycz¹cych tego tematu jest w spo³eczeñstwie
polskim znikoma. Pomimo wydania
wielu znacz¹cych opracowañ, 54% Polaków nie zna narodowoœci Ofiar tej
potwornej zbrodni, 57% nie wie, kto te
zbrodnie pope³ni³, a wiêkszoœæ pozosta³ych respondentów podaje b³êdne odpowiedzi.
Przyczyn tej niewiedzy, wrêcz
ignorancji, jest wiele, w tym: ukrywanie
przez w³adze PRL niewygodnych faktów np. o utracie znacznej czêœci terytorium Polski, silna ounowska propaganda znajduj¹ca pos³uch u wielu polityków, dziennikarzy, dzia³aczy samorz¹dowych i w oœrodkach nauki i kultury; równie¿ rozbicie wiêzi wœród przesiedleñców z Kresów.
Dlatego w sprawie rzezi na Kresach
(ludobójstwa) brakuje silnego oddolnego parcia na œrodki decyzyjne, a nieliczni, którzy staraj¹ siê przebiæ do spo³eczeñstwa i wiod¹cych polityków z informacjami o tragedii wci¹¿ napotykaj¹
na powa¿ny opór i niezrozumienie.
Fragment wyst¹pienia na Politechnice Gdañskiej 6.05.2010 r. Prof. dr
hab. Aleksander Ko³odziejczyk jest chemikiem, by³ rektorem Politechniki
Gdañskiej.
Bogus³aw Szarwi³o
Redaktor internetowego Kresowego
Serwisu Informacyjnego. Poni¿szy artyku³ pochodzi z nr. 1/2011.
11 lipca 1943 roku Aniela S³awiñska i W³odzimierz S³awosz Dêbski,
zamkniêci w parafialnym koœciele w
Kisielinie, wraz z innymi mieszkañcami
miasteczka przez kilkanaœcie godzin
odpierali ataki oblegaj¹cych ich oddzia³ów Ukraiñskiej Armii Powstañczej
(UPA). Obronili siê. Tego dnia upowcy
zamordowali jednak 86 innych mieszkañców Kisielina. (...) 11 i 12 lipca
mordowano te¿ mieszkañców okolicznych wsi: Rudni, Zapustu, Leonówki,
£ukowa, OŸdziutycz, Twerdyñ, Wysokiej, Antonówki, Dunaju, ¯urawca,
Adamówki, Warszawki, Jachimówki i
innych. Mordy powtórzy³y siê 9

sierpnia. W czasie tych 2. miesiêcy w
okolicy zginê³o przynajmniej 500
osób. (1)
Fragment relacji Danuty
Koniecznej
Mia³am ju¿ prawie dziesiêæ lat, kiedy banderowcy napadli na polsk¹ wioskê Koroœciatyn. Tego dnia by³o jeszcze
wczeœnie i ludzie nie zd¹¿yli siê ukryæ.
Banda dzia³a³a w trzech grupach. Pierwsza sz³a i mordowa³a. Drudzy kradli, co
siê da³o. Ostatnia grupa to przewa¿nie
wyrostki 12-, 14-letnie - zwalniali z ³añcuchów byd³o i podpalali domostwa.
Ludzie siê bronili, ale zginê³o wtedy 160
Polaków. Pamiêtam, jak sta³am z moimi
rodzicami przed domem i patrzyliœmy
na ³unê.
Fragment relacji W³adys³awa
Kobylañskiego; Janowa Dolina - kwiecieñ 1943 r.
Janowa Dolina znana by³a powszechnie z bogatych z³ó¿ kamienia
bazaltowego. Masakry ludnoœci polskiej dokonali nacjonaliœci ukraiñscy
spod znaku tryzuba w Wielki Pi¹tek
1943 r. No¿ami, siekierami, kulami z
broni palnej zamordowano w bestialski
sposób oko³o 600 osób.
Polacy z Janowej Doliny nie byli w
najmniejszym stopniu przygotowani
do obrony. Dobrze uzbrojeni mordercy
pastwili siê nad ¿yciem bezbronnej ludnoœci, nawet psychicznie nieprzygotowanej do stawiania oporu. Œwiadkowie
tej masakry - byli mieszkañcy Janowej
Doliny, Jan Karwan i jego ¿ona Jadwiga,
z którymi zapozna³em siê w Chicago w
1988 r. - mimo tak du¿ego dystansu
czasu jeszcze z trudem, ze ³zami w
oczach po prze¿ytym szoku opowiadali o przebiegu masakry ludnoœci polskiej w Janowej Dolinie. (2)
Przychodzi lipiec, sierpieñ, a ja
nie mogê sobie znaleŸæ miejsca mówi Barbara Waszkiewicz, bia³ostoczanka, która pamiêta rzeŸ Polaków w
1943 roku.
Barbara Waszkiewicz ma 82 lata.
(…) Mieszkali na Wo³yniu, w osadzie
wojskowej pod £uckiem. Bo ojciec, jako
by³y legionista, dosta³ maj¹tek w osadzie wojskowej.(…) W 1939 roku koñczy 13 lat. (…) Wchodz¹ Sowieci. W
lutym 1940 roku pierwsza deportacja
Polaków w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego.
Mama, brat Tadeusz i najm³odsza siostra Zosia (ledwie czteroletnia) zostaj¹
wywiezieni do Archangielska. Potem
trafia do nich jeszcze brat Antoni. Jerzego wywo¿¹ Niemcy na roboty w g³¹b
Rzeszy- A ja? Posz³am do partyzantki.
(...) Zosta³am przydzielona do batalionu szturmowego.(…) Najgorzej wspomina wydarzenia na Wo³yniu w 1943 r.
To wówczas dosz³o tam do okrutnej
rzezi Polaków.
- Pamiêtam Kazika Kaczora, mieszka³am u nich. Mia³ 21 lat, zakocha³ siê
w Ukraince. Dopadli go. Zachcia³o ci siê

Ukrainki, to masz! - krzyczeli. I t³ukli
bagnetami. A potem przywi¹zali za nogi
do furmanki i ci¹gnêli dwa kilometry,
g³ow¹ po ziemi. PrzywieŸli i rzucili pod
bramê domu. Zemdla³am, jak go zobaczy³am. Przed oczami ma te¿ widok
okrutnej masakry we wsiach Stare Gaje
i Nowe Gaje. To by³o 11 lipca, w niedzielê. Ukraiñcy og³osili, ¿eby po mszy ludzie zostali, bo odbêd¹ siê zebrania na
ugodê z Polakami. Doœæ ju¿ k³ótni, wystarczy Niemiec za wroga. Mia³a byæ zabawa. Zagra³a orkiestra i zaczê³a siê rzeŸ.
Banderowcy otoczyli budynek.
- Jednemu z mê¿czyzn uda³o siê
uciec. Zawiadomi³ partyzantów. Pojechaliœmy tam nastêpnego dnia, ¿eby
pochowaæ tych nieszczêœników - opowiada dr¿¹cym g³osem. - Widok by³
straszny. Rozrzucone szcz¹tki cia³,
dzieci powbijane na sztachety, kobiety
z porozcinanymi brzuchami. Zginê³y
wtedy 63 osoby. (…..) Ojciec i siostra
Janka zginêli prawdopodobnie w 1943
roku podczas rzezi wo³yñskiej. (3)
Nazywam siê Marianna Soroka.
Urodzi³am siê 8 wrzeœnia 1908 roku we
wsi Wola Ostrowiecka, powiat Lubomi,
woj., Wo³yñ w rodzinie ch³opskiej. W
roku 1943 by³am matk¹ piêciorga dzieci: Stanis³awa - lat 15; Edwarda - lat 12;
Janka - lat 10; Leona -lat 6 i Józefa 1,5
roku. Mój m¹¿ Stanis³aw by³ rolnikiem
8-hektarowego gospodarstwa rolnego.
¯y³o siê nam chocia¿ ubogo, ale spokojnie i szczêœliwie.
Kiedy wracam myœl¹ do tamtych
czasów, do tamtych dni, to s³yszê gwar
moich kochanych dzieci, który wype³nia³ ca³y dom. Gdzie¿ one s¹? Odesz³y
tak nagle. Mój Bo¿e. Trudno mi wspomnieæ tamte dni.(…) Trójka moich dzieci: Stanis³awa, Janek i Leon, zosta³a
zabita przez Ukraiñców-morderców. Ja
zaœ ze swoim najm³odszym synkiem na
rêku wybieg³am ze stodo³y. Bieg³am,
bieg³am. Us³ysza³am huk i w tym samym czasie okropny krzyk mojego
dziecka Józia. Upad³am trzymaj¹c
dzieciaka na rêku. Poczu³am ból w ramieniu lewej rêki. Krew s¹czy³a siê z
rany. Kula dum-dum przeszy³a miêsieñ
i koœæ ramienia lewej rêki. Nie zdawa³am
sobie sprawy, czy mój syn Józio ¿yje,
czy te¿ nie. (…) Postanowi³am dowlec
siê do swojego domu, by tam umrzeæ.
Có¿ mi pozosta³o. Ci, których kocha³am
najbardziej odeszli na zawsze. Chcia³am
siê z nimi po³¹czyæ tam, na drugim Œwiecie, u pana Boga... (4)
Edward Kaczmarczyk: - To by³o w
lipcu 1943 roku zaczyna opowieœæ.
Jechaliœmy do £ucka. Nie dotarliœmy
daleko. Gdy wjechaliœmy w w¹wóz, w
takie zag³êbienie terenu, po obu stronach drogi ros³y krzaki tarniny, us³ysza³em krzyki. Ukraiñcy napadli na nas
i czym mieli r¿nêli. Ja z tego strachu zeskoczy³em z wozu i uciek³em w krzaki,
a z krzaków w zbo¿e. Pojawili siê Ukraiñcy na koniach z karabinami maszyno-

wymi i zaczêli szukaæ uciekinierów. Nie
wiem, czy mnie zauwa¿yli, ale strasznie
strzelali; zbo¿e a¿ sycza³o od kul. Ja
przywar³em do ziemi i jak odjechali,
wróci³em do gospodarstwa. Nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam wszystkich
wymordowali. Myœla³em, ¿e ktoœ wróci³, wiêc wo³a³em mamo, babciu, ale nikogo nie by³o. (...)
Mia³ zaledwie szeœæ lat, jak wymkn¹³ siê œmierci. Wyskoczy³ z wozu,
którym ucieka³a jego ca³a rodzina.
Wszyscy zginêli. Nie ma ¿adnych
zdjêæ, dokumentów, pami¹tek, niczego.
Oprócz pamiêci. (5)
(1) „Tamtego lata w Kisielinie”; autor: Tomasz Potkaj - opublikowa³ w
„Tygodniku Powszechnym”.
(2) Za: http://www.przeglad-tygodnik. pl/pl/artykul/luny-nad-wolyniem
(3) Rozrzucone szcz¹tki cia³, kobiety z porozcinanymi brzuchami. Wo³yñ
- rzeŸ Polaków w 1943 roku. Alicja
Zieliñska
(4) POLSKA NIOBE RELACJA
ŒWIADKA MARIANNY SOROKI
•ród³o: Na Rubie¿y nr 3/1993.
(5) WO£YÑ WO£A O PAMIÊÆ!
Kazimierz Rynkiewicz w Tygodniku
Œwidwiñskim nr 32 (74) z dn.
07.08.2003
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Zatrzymana trójka jeŸdzi³a Golfem skradzionym w
£obzie

Brakuje pokwitowañ, zapytañ o cenê...

£obzianka pomaga³a Magistrat pod lup¹
drawszczanom
uprawiaæ konopie
(£OBEZ). Komisja Bud¿etowa
po przeanalizowaniu dokumentów
w magistracie zwróci³a uwagê na
wiele nieprawid³owoœci; brakuje
pokwitowañ odbiorów materia³ów, a
cena za odœnie¿anie wzros³a o niemal 400 proc.

Policjanci z Drawska Pomorskiego zatrzymali 3 osoby posiadaj¹ce narkotyki. Zatrzymani dwie
doby spêdzili w policyjnym areszcie. Wczoraj us³yszeli zarzuty posiadania i uprawy œrodków odurzaj¹cych. Grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
W ubieg³ym tygodniu w poniedzia³ek policjanci z Drawska Pomorskiego, na terenie jednej z miejscowoœci w gminie zauwa¿yli m³odego
mê¿czyznê, który na widok zbli¿aj¹cego siê patrolu Policji, odrzuci³ on
od siebie woreczek z zawartoœci¹
substancji koloru bia³ego. Jak siê
okaza³o w woreczku znajdowa³a siê
amfetamina. 25-latek, jak równie¿
przebywaj¹cy w pobli¿u jego brat
oraz 22-letnia mieszkanka powiatu
³obeskiego zostali zatrzymani do
wyjaœnienia sprawy. Podczas kontroli osobistej 22-latki policjanci
znaleŸli oko³o 2 gr amfetaminy oraz
blisko 7 gr suszu roœlinnego. Jak
wykaza³o badanie narkotesterem
by³a to marihuana.

Gdy policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze zatrzymanych mê¿czyzn znaleŸli
i zabezpieczyli 26 krzaków konopi
indyjskich. Zatrzymana mieszkanka £obza równie¿ przyzna³a siê do
nielegalnej uprawy konopi indyjskich. Odrêbne czynnoœci w tej
sprawie prowadz¹ policjanci z
£obza.
Zabezpieczony zosta³ równie¿
pojazd, VW Golf, którym przemieszcza³a siê ca³a trójka. Jak siê okaza³o
samochód ten pochodzi³ z kradzie¿y,
zg³oszonej w maju br. na terenie
£obza.
Wczoraj na wniosek Policji prokurator zastosowa³ wobec zatrzymanych œrodki zapobiegawcze w postaci dozoru.
Za nielegalne posiadanie œrodków odurzaj¹cych sprawcom grozi
kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.
W przypadku uprawy, mog¹cej dostarczyæ znacznej iloœci ziela konopi
indyjskich, innych ni¿ w³ókniste,
s¹d mo¿e zarz¹dziæ karê nawet do 8
lat pozbawienia wolnoœci.
(r)

Jeszcze w maju Komisja Bud¿etowa w sk³adzie: Krystyna Bogucka
– przewodnicz¹ca oraz cz³onkowie:
Henryk Stankiewicz, Bogdan Górecki, Antoni Ku¿el, Wies³awa Romejko,
Tadeusz Sikora, Janusz Skrobiñski i
Lech Urbañski przewertowali dokumenty w Urzêdzie Miejskim, chc¹c
dokonaæ oceny wykonania bud¿etu
za rok 2010. Szczególny nacisk po³o¿ono na gospodarkê komunaln¹ i
ochronê œrodowiska.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu materia³ów oraz wyjaœnieniach urzêdników komisja zauwa¿y³a, ¿e w Urzêdzie brakuje pokwitowania odbioru przez PWiK 270 ton
¿wiru, który zosta³ dostarczony na
poletka do oczyszczalni. Radni nie
znaleŸli równie¿ informacji zapytaW dniu 1 lipca 2011 o godz.
22.00 w £obzie na promenadzie
znaleziono telefon komórkowy
marki Samsung. Do odebrania w
Komendzie Powiatowej Policji w
£obzie.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

nia o cenê i negocjacji ceny przy
zakupie tak znacznej iloœci ¿wiru.
Uwaga ta dotyczy równie¿ wykonania przy³¹czy.
Z protoko³u komisji wynika, ¿e
koszt utrzymania pracowników w
ramach prac interwencyjnych i publicznych wyniós³ 102.466 z³. W tym
miejscu radni wpisali; „Sprawa wymaga zastanowienia siê nad inn¹
form¹ wydatku i oczekiwañ mieszkañców w temacie sprz¹tania”.
Radni zwrócili równie¿ uwagê na
znaczny wzrost kosztów odœnie¿ania chodników wraz ze zwalczaniem
œliskoœci. I tak w styczniu 2010 roku
stawka wynosi³a 42,80 z³, by w grudniu po 375-procentowym wzroœcie
dojœæ do kwoty 160,50 z³. W styczniu
gmina wydatkowa³a na ten cel 4.359
z³, by w grudniu za ten sam odcinek
chodników wyp³aciæ ju¿ – 20.797 z³.
W takim wypadku komisja poprosi³a
o przedstawienie kalkulacji ceny. W
pracach pozosta³ych wykonanych
przez PWiK równie¿ nie by³o zapytania o cenê i brak jest protoko³u odbioru.
op

Kompletna obs³uga

firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i
BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426
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Podniesiono op³atê za godzinê pobytu
dziecka w przedszkolu
(£OBEZ) 28.06.2011 r. odby³a
siê kolejna sesja Rady Miejskiej.
Zmieniono uchwa³ê z grudnia poprzedniego roku, dotycz¹c¹ wysokoœci op³aty za godzinê pobytu
dziecka w przedszkolu. Stawkê
podniesiono z 2,60 do 3 z³ za godzinê.
30 grudnia 2010 r. rada Miejska w
£obzie podjê³a uchwa³ê Nr 11/07/10
w sprawie ustalenia czasu bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizacjê programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im Krasnala Ha³aba³y w £obzie oraz okreœlenia wysokoœci op³at za œwiadczenia przekraczaj¹ce bezp³atne zajêcia
w zakresie realizacji podstawy programowej udzielane przez przedszkole. Op³ata za pobyt dziecka w
przedszkolu, w czasie ponadprogramowym mia³a wg tej uchwa³y wynosiæ 2,60 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê. Jak siê okaza³o po przeprowadzonej analizie, przy dalszym stosowaniu zasad odp³atnoœci jak w obowi¹zuj¹cej wczeœniej uchwale, do
koñca bie¿¹cego roku z tego tytu³u

w bud¿ecie przedszkola bêdzie brakowa³o ponad 50 000z³.
Na temat wysokoœci op³aty za 1
godzinê pobytu dziecka w przedszkolu, radni podczas sesji Rady
Miejskiej bardzo gor¹co dyskutowali.
- Uchwa³a, która by³a wczeœniej
podejmowana, w grudniu 2010 r.
okreœla³a stawkê w wysokoœci 2,60
z³, wed³ug nowych zasad stawka
pokrywa koszty za faktyczny pobyt
dziecka w przedszkolu, czyli odlicza
siê w miesi¹cu nastêpnym wszystkie
nieobecnoœci dziecka z miesi¹ca
poprzedniego, w starej uchwale
by³a op³ata sta³a, bez wzglêdu na to
czy dziecko uczêszcza, czy nie do
przedszkola, wynosi³a 151 z³, w nowej uchwale tego ju¿ nie ma. Z poprzedniej ustawy i stawki wynika³o,
¿e wygenerowaliœmy prawie 23 tys.
straty i ju¿ wiemy, ¿e w przedszkolu
miejskim ten d³ug mo¿e siê jeszcze
powiêkszyæ, bo nie wiem, kiedy wejdzie, ta nowa uchwala w ¿ycie. Te 3
z³ te¿ mo¿e nie zrównowa¿yæ przychodów do bud¿etu, ale na pewno
zmniejszy straty. - mówi³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.

OŒRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW
LIGI OBRONY KRAJU W £OBZIE
OG£ASZA NABÓR NA BEZP£ATNY KURS DLA OSÓB
PRACUJ¥CYCH

„KURS KIEROWCÓW PRZEWO¯¥CYCH
TOWARY NIEBEZPIECZNE
- ADR PODSTAWOWY”
Kurs prowadzony jest w ramach projektu

"Kierowca wykwalifikowany - dobra
LOKata na przysz³oœæ!"
realizowanego w partnerstwie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców w Gryfinie
oraz Oddzia³ Zarz¹du G³ównego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu

Skorzystaj z bezp³atnego kursu i podejdŸ do
egzaminu pañstwowego zupe³nie za darmo!

NABÓR TRWA OD 01.07. DO 18.07.2011
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji
pod nr tel. 91 416 25 17 wew. 11 lub na stronie www.cechgryfino-projekty.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w
regionie,
Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw

WSPÓ£FINANSOWANY JEST PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

Radna Maria Pokomeda wnioskowa³a, aby ustanowiæ regulamin
przedszkola.
- Chcia³abym wróciæ do tego tematu, sprawa siê ma tak, ¿e po prostu
rodzice odpisuj¹ te godziny, jeœli w
domu jest akurat babcia, czy ciocia
to odpisujemy godziny, bo mamy
komu zostawiæ dziecko i nie przyprowadzamy dzieci do przedszkola, szukamy takiej oszczêdnoœci, zdaje siê,
¿e podnosz¹c stawkê, nakrêcamy
tylko spiralê, rodzice jeszcze bardziej bêd¹ chcieli oszczêdzaæ. Tym
samym przedszkole stanie siê tylko
jakimœ miejscem opiekuñczym, a nie
sta³ym gdzie prowadzimy dzieci.
Ucierpi¹ ci rodzice, którzy nie maj¹
komu zostawiaæ dzieci. W zwi¹zku z
tym mam proœbê, aby przy pomocy
prawników zastanowiæ siê, ¿eby zastanowiæ siê nad uchwaleniem regulaminu przedszkola, który by
ogranicza³ techniki, o których mówiê, ¿eby wprowadza³ jak¹œ dyscyplinê. ¯ebyœmy mogli tylko z jakiœ
konkretnych przyczyn odpisywaæ
godziny w przedszkolu.
Szybko do wypowiedzi radnej
Pokomedy ustosunkowa³ siê radny

Marek Rokosz. - Absencji dzieci jest
du¿o, z dzieæmi w przedszkolu jest
inna specyfika, ni¿ ze starszymi
dzieæmi, zazwyczaj czêœciej choruj¹,
czy nawet zaboli je brzuch rano i
zostaj¹ w domu. Nie sprawdzimy czy
dziecko zosta³o w domu, bo jest chore, czy zosta³o dlatego, ¿e danego
dnia mia³ kto z dzieckiem zostaæ w
domu. Burmistrz argumentowa³, ¿e
podniesienie stawki znacz¹co
zmniejszy deficyt, a rodzice nie bêd¹
du¿o wiêcej p³acili za pobyt swojego
dziecka w przedszkolu.
Przedszkola publiczne prowadz¹
bezp³atne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej min. 5 godzin dziennie. Oprócz us³ug
oœwiatowo wychowawczych w
Przedszkolu Miejskim w £obzie prowadzone s¹ us³ugi opiekuñczo-bytowe. Za œwiadczenie to przedszkole mo¿e pobieraæ op³aty i tak od nastêpnego roku przedszkolnego za
godzinê pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie ponadprogramowym rodzice zap³ac¹ 3 z³.
Radni przyjêli uchwa³ê.
PJ
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Œmiej¹ siê z tych, co ciê¿ko pracuj¹ – na nich pracuj¹

Nó¿ siê w kieszeni otwiera
(WÊGORZYNO). Wêgorzyno
nale¿y do jednej z gmin, gdzie
uczestnicy sesji ¿ywo dyskutuj¹
nad problemami, z którymi urzêdnicy musz¹ sobie poradziæ. Otwarcie wyra¿aj¹ swoj¹ dezaprobatê i
oczekiwania ze wskazaniem rozwi¹zañ.
Sesje s¹ przez to d³ugie, czasami
pe³ne emocji, ale wszak tylko taka
postawa mo¿e spowodowaæ rozwój
gminy. Jednym z tematów wywo³uj¹cych dyskusje jest problem opieki
spo³ecznej. Z jednej strony bowiem
zadaniem gminy jest pomoc potrzebuj¹cym i mieszkañcy poszczególnych gmin godz¹ siê na to, op³acaj¹c
ow¹ pomoc swoimi podatkami (bez
wzglêdu na to czy pieni¹dze pochodz¹ z bud¿etu gminy, województwa czy z programu rz¹dowego, czy
te¿ s¹ to pieni¹dze unijne), z drugiej
strony coraz baczniej przygl¹daj¹
siê, komu te pieni¹dze s¹ wyp³acane.
A mowa jest o niebagatelnej kwocie,
albowiem o niemal 5 milionach, przy
bud¿ecie gminy wynosz¹cym – prawie 21,5 miliona z³. Pomoc spo³eczna
wynosi wiêc tu 18,19 proc.
So³tys Mielna Józef Korcz, znany ju¿ ze swojej otwartej postawy i
wyra¿ania opinii jasno i precyzyjnie
uzna³, ¿e tak du¿e pieni¹dze s¹ zbyt
³atwo rozdawane.
- Osobiœcie znam rodziny, m³odzi
ludzie, którzy mog¹ pracowaæ – nie
pracuj¹, bo mówi¹, ¿e pañstwo da.
Dzieci id¹ do szko³y, móg³by choæ
jeden rodzic pracowaæ, a nie pracuj¹
wcale. Ma³o tego œmiej¹ siê z tych,
co ciê¿ko pracuj¹ – na nich pracuj¹.
Oni uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹ pracowaæ,
bo pañstwo da. To jest bardzo du¿a
suma pieniêdzy - 5 milionów.
Daje siê propozycjê dla takiego,
który nie pracuje. Pytam – chcesz
zarobiæ? A on odpowiada, jak masz,
to sobie pracuj. Nó¿ siê w kieszeni
otwiera. Trzeba dok³adniej przeprowadzaæ kontrole. Mogê podaæ wiele
przyk³adów. Nie chcê byæ donosicielem. Pracownicy OPS dobrze
wiedz¹, jakie to s¹ nazwiska, wcale
nie trzeba wymieniaæ. Trzeba dok³adniej przeprowadzaæ kontrole i
wywiad. Jak jedzie przedstawicielka,
to niech wrêczy wiadro, mop i p³yn i
koniec na tym – powiedzia³ so³tys.
S³owa so³tysa popar³o kilku innych przedstawicieli wsi, aczkolwiek nie wypowiadaj¹c siê na forum.
Kierownik OPS odpar³a jednak, ¿e to
nie jest tak, ¿e pieni¹dze s¹ rozdawane. Odnoœnie pomocy przy sprz¹taniu i dysponowaniu funduszami
domowymi, wyjaœni³a, ¿e tak¹ rolê
spe³nia³y asystentki rodzin.
- Tu jest mowa o 5 milionach, ale

trzeba rozgraniczyæ ustawy o zasi³kach rodzinnych i od œwiadczeñ z
Pomocy Spo³ecznej. Z Pomocy Spo³ecznej mamy 1.200 tys. z³, ze œrodków w³asnych gminy jest 300 tys. z³.
Na tê iloœæ na sam¹ pomoc nie jest
taka du¿a kwota. Rozumiem jest taka
opinia, ¿e rozdajecie, ludzie pij¹, nie
chce im siê robiæ, taki jest oddŸwiêk.
Chcia³am zaznaczyæ, ¿e w wiêkszoœci
jednostki pracuj¹ na tak¹ opiniê, bo
nie mo¿na tego uogólniæ na wszystkich, bo naprawdê pokrzywdzimy
ludzi, którzy potrzebuj¹ tej pomocy
i z niej korzystaj¹. Wiem, ¿e s¹ to
jednostki, z nimi jest praca bardzo
trudna, bo w naszym kraju zmusiæ
kogoœ do czegoœ nie mo¿na – powiedzia³a kierownik.
So³tysi jednak mieli inne zdanie.
Stwierdzili, ¿e jeœli komuœ nie chce
siê, to powinno mu siê zabraæ pieni¹dze, od razu pójdzie pracowaæ. So³tys z Mielna mia³ równie¿ zastrze¿enia co do dotowania wszystkich rodzin wielodzietnych.
– To nie jest t³umaczenie, ¿e jest
rodzina wielodzietna. Pochodzê z
rodziny, gdzie by³o 14. dzieci. Matka
po 10 groszy nie posz³a po zapomogê i jakoœ siê wychowa³o. A dziœ tak
- ma dwoje dzieci i ju¿ jest kaleka, nie
daje sobie rady. Ma³o tego – dzieci
dziedzicz¹ zapomogi – powiedzia³
so³tys Józef Korcz.
So³tysa z Mielna popar³a so³tys
z Chwarstna.
– To jest prawda. Wytypowaliœcie do pracy pewn¹ pani¹ – jest tam
matka i córka. Spyta³am pani¹ sekretarz, dlaczego nie mam pracownika.
Dowiedzia³am siê, ¿e ta pani odmówi³a pracy. Grzecznie spyta³am j¹ pod
sklepem, dlaczego nie przyjê³a pracy. Okaza³o siê, ¿e to nie jej zaproponowano, ale - córce, która prawie nie
mieszka w Chwarstnie. Ona chyba
tylko podpisuje listy i zapomogi bierze. Chodzi³o o to, ¿e by³y kierowane
do pracy kobiety, które korzystaj¹ z
zapomogi. Kobieta ma 30 lat. Nie
zbrudzi³a sobie r¹k prac¹, a praca
jest. To, ¿e ona zapomogê dostaje, to
jestem bardzo zdziwiona. Jeszcze jej
matka napisa³a na mnie skargê i
muszê wyt³umaczyæ siê przed pani¹
burmistrz, tylko dlatego, ¿e zada³am
jej pytanie – powiedzia³a so³tys
Chwarstna Wies³awa Kuczyñska.
Dla zobrazowania t³a dyskusji
poni¿ej przedstawiamy niektóre
dane z OPS w Wêgorzynie.
Pomocy spo³ecznej udzielono z
powodu: ubóstwa, bezdomnoœci,
niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej
lub ciê¿kiej choroby, potrzeby
ochrony macierzyñstwa lub wielo-

dzietnoœci, bezradnoœci w sprawach
opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
zw³aszcza w rodzinach niepe³nych
lub wielodzietnych, trudnoœci w
przystosowaniu do ¿ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego, alkoholizmu oraz zdarzenia losowego.
Najwiêcej œrodków w³asnych
gminy z ogó³u oko³o 300 tys. z³, zosta³o wydatkowanych na odp³atnoœæ za pobyt w DPS dla 9 osób; by³a
to kwota 173.083.

W roku minionym przyznano zasi³ki okresowe 294. rodzinom (951.
osobom), gdy w 2009 roku – 276
rodzinom (878 osób).
Zwiêkszy³a siê równie¿ iloœæ
przyznawanych zasi³ków sta³ych. O
ile w 2008 i 2009 roku otrzymywa³o je
po 37 osób, tak w roku 2010 przyznano ich 42. osobom na ³¹czn¹ kwotê
120.762 z³ z tego: 25 to osoby samotne (97.815 z³), 17 osób w rodzinie
(22.947 z³).
MM

Gin¹ ludzie
(POWIAT). Jak wynika z danych s³u¿b mundurowych w roku
minionym wiêcej ofiar œmiertelnych odnotowali stra¿acy.
Z informacji policji wynika, ¿e na
terenie ca³ego powiatu ³obeskiego
odnotowano 20 wypadków drogowych, w których 3 osoby ponios³y
œmieræ, a 28 zosta³o rannych. Jest to
spadek o 9 wypadków, oraz spadek
osób zabitych o 5 osób w porównaniu do 2009 roku. Odnotowano nato-

miast spadek iloœci rannych o 1 osobê. Zarejestrowano równie¿ 282 kolizji drogowych, tj. wzrost o 17 w
porównaniu do analogicznego okresu roku 2009.
Z informacji stra¿y po¿arnej z
kolei wynika, ¿e w roku minionym
jeden ratownik zosta³ ranny, a 5
osób ponios³o œmieræ. Dla porównania w roku 2009 œmieræ ponios³o
8 osób. Stra¿acy odnotowali 44
osoby ranne i jedno dziecko (w 2009
– 40 osób).

Wystêpowanie zdarzeñ w poszczególnych gminach w powiecie ³obeskim

Dobra
£obez
Radowo
Resko
Wêgorzyno

Rok 2009
41
190
36
145
171

Rok 2010
42
232
56
152
172

wzrost w proc.
2,44
22,11
55,56
4,83
0,58
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PPHU INTER ARIMAR

KOSTKA
GRANITOWA

posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty

SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

Reklama
Tel./fax 091 973730

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6mm
33 z³
8mm
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

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

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - 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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Chc¹ p³aciæ 165 - 170
z³ za tonê s³omy
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Tanie pañstwo
w wydaniu wêgorzyñskim
(WÊGORZYNO). W ramach taniego pañstwa i zmniejszania liczby
urzêdników w gminach, poni¿ej po-

dajemy tabelê, w jaki sposób w³adze
Wêgorzyna realizowa³y rz¹dowe
za³o¿enia w minionej kadencji. MM

Zbiorcze zestawienie osób i etatów w Urzêdzie

W miniony pi¹tek w Urzêdzie Miejskim w £obzie zebra³a
siê du¿a grupa rolników. Na spotkaniu rolnicy rozmawiali
z nowym w³aœcicielem Centrali Nasiennej, jak i z
w³aœcicielem zak³adu, który powstaje w Worowie
w gm. £obez. Zak³ad ten bêdzie zajmowaæ siê produkcja
biomasy, do wykorzystania energetycznego.
Nied³ugo w Worowie bêdzie
dzia³a³a linia do granulacji s³omy i
innych roœlinnych odpadów produkcji rolniczej, którego produktem
finalnym jest biomasa w postaci
peletu do wykorzystania energetycznego. Jak mówi w³aœciciel, budynek nie jest jeszcze gotowy, np.
pozosta³ do skoñczenia dach, ale firma planuje we wrzeœniu uruchomienie produkcji. Dlatego ju¿ teraz firma
zacznie kupowaæ s³omê od rolników.
W³aœcicielem firmy jest Jerzy Reczek,
który przyjecha³ do Worowa z Gdyni.
- Pó³ roku temu zakupi³em tereny
popegeerowskie w Worowie i zainwestowa³em tu du¿e pieni¹dze. Bêdzie to bodaj¿e najwiêksza firma produkuj¹ca pelet w naszym regionie, z
przeznaczeniem jako paliwo opa³owe. Jest to pelet, nie brykiet, daje on
wiêksz¹ gwarancjê odbioru - mówi³
pan Reczek.
Zak³ad pana Reczka bêdzie wyposa¿ony w suszarniê, przez co w³aœciciel chce rozszerzyæ grupê odbioru s³omy. Tym samym, bêdzie mo¿liwy odbiór s³omy nawet w 35 proc.
wilgotnej. Ale cena za tak¹ s³omê bêdzie ni¿sza. Cena za s³omê ma kszta³towaæ siê miêdzy 165 a 170 z³ za tonê.
Firma bêdzie akceptowa³a baloty
s³omy, jak i kostkê.

- Zdajemy sobie sprawê, ¿e w
czasie ¿niw macie pañstwo sprzêt
podstawowy zajêty, ale nam te¿ to
odpowiada. Mo¿liwe te¿ jest sk³adowanie s³omy u siebie na polu. Znam
sytuacjê i wiem, ¿e nie odbywa siê to
tak chêtnie. Za ka¿dy miesi¹c przechowania p³acimy do tony z³otówkê
wiêcej. Staramy siê spisywaæ z rolnikami umowy - kontynuowa³ pan Jerzy Reczek.
Rolnicy byli zainteresowani
dzia³alnoœci¹ nowej firmy. Pada³o
wiele pytañ do w³aœciciela.
Pytano np. czy firma posiada
w³asny transport lub czy sama zbiera s³omê z pola. Pytano te¿, z jakich
zbó¿ mo¿e pochodziæ s³oma.
W odpowiedzi rolnicy uzyskali
informacje, i¿ firma jest chêtna do
ró¿nego typu wspó³pracy. Ale tak
jak wynika z obserwacji firmy, wiêcej
pieniêdzy zostaje u rolników, gdy
sami zbieraj¹ s³omê i j¹ dowo¿¹ na
miejsce do firmy, czyli w tym wypadku do Worowa. S³omê jêczmienn¹
czy z owsa tak¿e firma bêdzie skupowaæ, a cena za kostkê czy baloty nie
bêdzie siê ró¿ni³a.
Firma - jak mówi³ nowy w³aœciciel
- na razie chce pozyskaæ jak najwiêcej rolników do wspó³pracy.
Piotr Jachym

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA POWIATU

Kto œpi w reskiej
gminie?
(RESKO). Biuletyny Informacji Publicznej
teoretycznie maj¹ s³u¿yæ mieszkañcom
gminy, którzy po wejœciu na stronê magistratu mog¹ dowiedzieæ siê o dzia³aniach
samorz¹du, jak i Rady Miejskiej.
Trudno jednak czegokolwiek
dowiedzieæ siê z reskiego BIP-u.
Ostatnio wrzucone Stanowisko
Wspólnych Komisji Rady pochodzi
z 3 lutego 2009 roku i dotyczy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie
œcieków na rok 2009. Ostatnie stanowisko Komisji Bud¿etowej opatrzone jest dat¹ 2006 roku, podobnie jak
Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej i
Oœwiatowej oraz Sportu i Wypo-

czynku oraz Komisji Rolnictwa i
Dzia³alnoœci Gospodarczej; wszystkie z dat¹ wrzeœniow¹. Czy¿by od
tamtego okresu radni zasiadaj¹cy w
poszczególnych komisjach nic nie
robili? Wydaje siê to niemo¿liwe, kto
wiêc tutaj zaspa³?
Z protoko³ów sesji równie¿ trudno czegokolwiek dowiedzieæ siê, albowiem ostatni protokó³ wrzucony
w czerwcu dotyczy sesji z marca br.
MM

Termomodernizacja budynku
Szko³y Podstawowej
w Starogardzie - Etap II
Termomodernizacji w naszym
powiecie ci¹g dalszy. Wszkole podstawowej w Starogardzie w ramach
II etapu modernizacji zostan¹ wykonane docieplenia œcian zewnêtrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki.
Szczegó³y prac: ocieplenie stropodach styropap¹ gr. 20 cm, o powierzchni 773,33 mkw. Zdemontowanie istniej¹cych obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy
powlekanej wg kolorystyki uzgodnionej z Inwestorem. Zdemontowanie istniej¹cej ju¿ instalacji odgromowej i zamontowanie po zakoñczeniu prac.
Zdemontowanie istniej¹cych
okien i wymiana na nowe z PCV z
nawiewnikami, w iloœci 67 sztuk, w
kolorze bia³ym. Monta¿ parapetów
wewnêtrznych z PCV i zewnêtrznych
z blachy powlekanej wg kolorystyki
uzgodnionej z Inwestorem. Wymiana drzwi na nowe z PCV w iloœci 6
sztuk, w kolorze bia³ym oraz 1 szt na
nowe drzwi stalowe do kot³owni.
Pomniejszenie 2 otworów po starej
stolarce okiennej przez podmurowanie, w celu umo¿liwienia docieplenia
styropap¹ gr. 20 cm, zdemontowanie
rolet (szt. 2) i zamontowanie po zakoñczeniu prac. Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie prac wykoñczeniowych polega-

j¹cych na po³o¿eniu "tynku na mokro" i dwukrotnym pomalowaniu
wykonanych powierzchni obróbek
stolarki okiennej i drzwiowej.
Docieplenie œcian zewnêtrznych
polegaæ bêdzie na wykonaniu ocieplenia œcian o powierzchni 891,81 m2
styropianem gr. 14 cm, oraz na monta¿u nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, wg kolorystyki uzgodnionej z Inwestorem.
Zdemontowanie i zamontowanie instalacji odgromowej. Dociepleniu
bêd¹ podlega³y równie¿ œciany fundamentowe na 1 m poni¿ej poziomu
terenu styropianem gr. 10 cm.
Kryterium wyboru ofert by³a najni¿sza oferowana cena. Do przetargu nieograniczonego stanê³y 3 firmy, z Reska, Œwidwina i Szczecina.
Zamawiaj¹cy, czyli Gmina Resko
wybra³a ofertê firmy BUD-REM
Œwidwin Mariusz Dymiñski. Cena
wybranej oferty: 427 613,37 brutto.
Podatek VAT = 79.960,22 z³. Wykonawca spe³ni³ warunki udzia³u w
postêpowaniu. Z³o¿ono oferta by³a
zgodna z wymaganiami SIWZ. Zawiera³a tak¿e najni¿sz¹ cenê. Cena
oferty przekracza kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy przeznaczy³ na sfinansowanie zamówienia, jednak Gmina Resko
mo¿e zwiêkszyæ tê kwotê do ceny
oferty.
Zakoñczenie prac wed³ug specyfikacji planuje siê do 30.09.2011r. PJ
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So³tysi naszego powiatu

W Pogorzelicy kosimy sami
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w powiecie
³obeskim. Tym razem rozmawiamy
z so³tysem Pogorzelicy w gminie
Radowo Ma³e, panem Janem Chat³asem.
- Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Mamy obecnie 7.200 z³ funduszu so³eckiego, wiêc nie jest to du¿o.
Nasza wioska jest ma³a, nie ma u nas
du¿o mieszkañców i st¹d ta kwota.
W zesz³ym roku gmina da³a nam teren pod plac zabaw. Zrobiliœmy rekultywacje tego terenu i posialiœmy
trawê. Czêœæ ogrodziliœmy siatk¹,
zakupiliœmy sprzêt na plac zabaw, s¹
huœtawki, zje¿d¿alnia itd. W tej chwili robimy taki niedu¿y kompleks
sportowy dla dzieci. Bêdzie siatka,
bramki do pi³ki no¿nej. Nied³ugo
bêdzie to ju¿ skoñczone, trzeba trawê posiaæ i ogrodziæ ten teren, ¿eby
nasze dzieci by³y w tym miejscu bezpieczne. Robiliœmy dzieciom teraz
zakoñczenie roku szkolnego, mieli
kie³baski z grilla, czekoladê. Sami we
w³asnym gronie fajnie siê bawiliœmy.
Ca³y czas wykonujemy koszenia
traw na wiosce, nie ma pracowników
w tym roku, wiêc robi¹ to mieszkañcy w czynie spo³ecznym.
- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, imprezy?

Jan Chat³as, so³tys Pogorzelicy w gminie
Radowo Ma³e

- W przysz³oœci chcielibyœmy
zrobiæ chodnik na wiosce. Ten obecny, który jest w wiosce, by³ wylewany betonem, poza³amywa³ siê ju¿ i
brzydko to wygl¹da. Zrobimy jeszcze w te wakacje do¿ynki.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Wiêkszych problemów nie
mamy w naszej wiosce, a mieszkañcy siê raczej dobrze dogaduj¹. Gdybyœmy mieli wiêcej pieniêdzy so³eckich, ³atwiej by³oby coœ wykonaæ na
wiosce, ale musimy sobie radziæ z
tymi pieniêdzmi, które mamy, taki
jest fundusz so³ecki.
PJ

Termomodernizacji cd.
O termomodernizacjach w naszym powiecie pisaliœmy ju¿ wiele
razy. W ramach termomodernizacji
w gminie Dobra zostan¹ wykonane
nastêpuj¹ce prace: termomodernizacja budynku Szko³y Podstawowej
w Wojtaszycach i termomodernizacja budynku Urzêdu Miejskiego w
Dobrej.
Termomodernizacja budynku
Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach dotyczy: ocieplenia stropu
poddasza, ocieplenia stropu poddasza w nowej czêœci szko³y, wymiany
okien drewnianych na PVC, wymiana drzwi zewnêtrznych drewnianych na PCV, ocieplenie œcian zewnêtrznych, ocieplenie pod³ogi na
gruncie (stara czêœæ szko³y), ocieplenie œcian przy gruncie, oraz modernizacja instalacji c.o. - kompletna
wymiana instalacji c.o. w starej czêœci szko³y.
Natomiast termomodernizacja
budynku Urzêdu Miejskiego w Dobrej bêdzie obejmowa³a prace: ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie
stropodachu, ocieplenie œciany zewnêtrznej tylnej, wymiana okien

drewnianych na PVC, wymiana
drzwi zewnêtrznych drewnianych
na PCV, ocieplenie œcian przy gruncie, modernizacja instalacji c.o. wymiana grzejników na p³ytowe,
zaworów termostatycznych, wymiana pionów i poziomów na miedziane
i monta¿ nowego kot³a.
Kryterium wyboru ofert by³a najni¿sza oferowana cena. Do przetargu nieograniczonego stanê³y dwie
firmy z Nowogardu. Zamawiaj¹cy,
czyli Gmina Dobra odrzuci³a ofertê
z³o¿ona przez Zak³ad Ogólnobudowlany „Walbud” Waldemar
Puszcz. Odrzucono ofertê, poniewa¿
treœæ oferty nie odpowiada³a istotnym warunkom zamówienia.
Termomodernizacje wykona firma: Nowogardzkie Centrum Budowlane N. Durys i E. Witkowski S.J. z
Nowogardu. Cena zaoferowana
przez firmê to 520.826,37 z³. Firma ta
spe³ni³a wszystkie wymogi okreœlone przez Gminê Dobra w specyfikacji
istotnych warunków.
Zakoñczenie prac wed³ug specyfikacji planuje siê do 15.09.2011 r.
PJ
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników ³obeskich

SprawdŸ ile zarabiaj¹
Ewa Pop³awska
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, zgromadzi³a w ubieg³ym roku zasoby pieniê¿ne na swoim koncie w wysokoœci 70.000 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 95,03 m kw i wartoœci
237.575 z³. Ponadto posiada
gara¿ – 15,52 m kw; piwnicê –
26,20 m kw; pomieszczenie gospodarcze – 12,69 m kw.; 211/
1000 czêœæ dzia³ki nr 266 o powierzchni 1691 m kw.
Dyrektorka w szkole zarobi³a
78.643,61 z³; w Zak³ad Oœwiaty
Karlino 6.988,80 z³; w Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie 2.688
z³. M¹¿ pani Ewy Pop³awskiej zarobi³ w Przychodni Weterynaryjnej EKO-WET s.c. 28.144,13 z³;
z tytu³u umowy zlecenie z Inspekcj¹
Weterynaryjn¹
–
49.596,19 z³. Dyrektorka gimnazjum posiada na wspó³w³asnoœæ
samochód osobowy Skoda Oktawia z 2000 r. i Volkswagen Jetta z
2007 roku.
Beata Zapalska
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci na swoim koncie
w poprzednim roku. Posiada na
w³asnoœæ mieszkanie o pow.
49,17 m kw. i wartoœci 71.297 z³,
dyrektorka ma tak¿e drugie
mieszkanie o wartoœci 112.361 z³
i powierzchni 77,49 m kw. Posiada tak¿e gara¿ o powierzchni
13,40 m kw. i wartoœci 3.000 z³.
Lokal mieszkalny o powierzchni
77,49 m kw. dyrektora naby³a od
Gminy £obez w 2000 r. Wynagrodzenie pani Beaty Zapalskiej ze
stosunku pracy w Szkole Podstawowej nr 1 wynios³o 81.099,90
z³; z tytu³u umowy zlecenie –
1.274,23 z³; wynagrodzenie ma³¿onka wynios³o 30. 670,66 z³. Posiada Fiat Grande Punto, 2009 r. wspó³w³aœciciel Santander Consumer bank. Kredyty: w Banku
PEKAO S.A w wysokoœci 15.960
z³, na remont mieszkania; kredyt
hipoteczny w banku PKO BP w
wysokoœci 15.000 z³ na remont
mieszkania; kredyt w Santander
Consumer bank w wysokoœci
37.467,24 z³ na zakup samochodu.
Jolanta Babyszko
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie w roku ubie-

g³ym zgromadzi³a 25.000 z³
oszczêdnoœci na swoim koncie.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom –
98 m kw. i wartoœci 220.000 z³
oraz mieszkanie (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska) o wartoœci 216.000 z³
i powierzchni 47 m kw. Posiada
na w³asnoœæ dzia³kê, zabudowan¹
w/w domem o wartoœci 9.600 z³
i powierzchni 506 m kw. Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w
Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie wynios³o 72.290,61 z³;
wynagrodzenie z tytu³u umowy
zlecenie – koordynator projektu
na rzecz Gminy £obez/Szko³y
Podstawowej nr 2 wynios³o
7.736,85 z³; w spó³dzielni mieszkaniowej „Jutrzenka” pani Babyszko zarobi³a 1.293,75 z³. Wynagrodzenie ma³¿onka z tytu³u
pracy w Zak³adach Naprawczych
Mechanizacji Rolnictwa S.A. wynios³o 18.361,09 z³. Dyrektorka
zaci¹gnê³a kredyt mieszkaniowy
w 2008 r na 30 lat w Kredyt Bank,
do sp³aty – 92.116,34 CHF.
Piotr Kielan
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Be³cznej nie zgromadzi³
oszczêdnoœci na swoim koncie w
roku ubieg³ym. Posiada mieszkanie o powierzchni 48,96 m kw. i
wartoœci 80.000 z³ (akt notarialny
– w³asnoœæ prywatna). Wynagrodzenie z tytu³u pracy dyrektora
wynios³o 66.809,03 z³; z tytu³u
umowy zlecenie 4.778,34 z³; wynagrodzenie ma³¿onki wynios³o
31.804,03 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Po¿yczka Gotówkowa w
Bank PEKAO S.A na remont
mieszkania w wysokoœci 25.000
z³, z koñcem ubieg³ego roku do
sp³aty pozosta³o 11.287,44 z³.
Mariola Kotowicz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y
zgromadzi³a 16.000 z³ oszczêdnoœci pieniê¿nych na swoim koncie w poprzednim roku. Posiada
dom o powierzchni 106 m kw. i
wartoœci 265.000 z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Posiada tak¿e
na wspó³w³asnoœæ z ma³¿onkiem
lokal u¿ytkowy o powierzchni 68
m kw. i wartoœci 272.000 z³. Dochód uzyskany z tytu³u zatrudnienia w przedszkolu wyniós³
68.737,99 z³. Dochód ma³¿onka
uzyskany z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej wyniós³ 25.934,77 z³. Pani Mariola

Kotowicz posiada samochód
osobowy Alfa Romeo 147 rocznik 2004. Zobowi¹zania pieniê¿ne
– kredyt mieszkaniowy hipoteczny PKO BP, kwota kredytu –
41.140 CHF, okres kredytowania
19 lat, rata miesiêczna 235 CHF,
oprocentowanie 2,57, do sp³acenia – 33.558,07 CHF.
Dariusz Ledzion
Dyrektor £obeskiego Domu
Kultury, w roku ubieg³ym nie
zgromadzi³ ¿adnych oszczêdnoœci na swoim koncie. Jest wspó³w³aœcicielem domu o powierzchni 66 m kw. i wartoœci 160.000 z³.
Posiada na w³asnoœæ dzia³kê budowlan¹, o powierzchni 570 m
kw i wartoœci 22.000 z³. Wynagrodzenie ze stosunku pracy w
2010 r. wynios³o 83.140,76 z³;
Dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie w ubieg³ym roku – 780 z³.
Eugeniusz Szymoniak
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w £obzie posiada na
wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 123 m kw. i wartoœci
185.000 z³. Tak¿e na wspó³w³asnoœæ posiada budynek gospodarczy – 30 m kw., szacowana wartoœæ – 10.500 z³; grunt 1114 m
kw., szacowana wartoœæ 16.700
z³. Dochód roczny bez odliczeñ
(³¹cznie z nagroda jubileuszow¹)
z tytu³u zatrudnienia wyniós³
67.859 z³; dochód ma³¿onki z
emerytury i umowy zlecenie bez
odliczeñ – 21.855,61 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne dyrektora – po¿yczka w PEKAO SA na kwotê
20.000 z³ – 60 rat, po¿yczka na
remont nieruchomoœci. Na ten
sam cel dyrektor Szymoniak zaci¹gn¹³ po¿yczkê w Miêdzyzak³adowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo Po¿yczkowej w Urzêdzie Miejskim w £obzie w kwocie
4.000 z³.
El¿bieta Graliñska
Dyrektor Miejsko Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
£obzie, zgromadzi³a 10.000 z³
oszczêdnoœci na swoim koncie w
2010 r. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o wartoœci 75.420 z³ i
powierzchni 37,71 m kw. Dochód z tytu³u zatrudnienia w M-G
OPS w £obzie wyniós³ w poprzednim roku 86.298,75 z³. Dochód z tytu³u pracy w Spo³ecznej

Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi za 2010 r. - 704 z³. Dyrektorka posiada samochód osobowy Volkswagen Polo rok prod.
1996 wartoœæ – 8.000 z³.
Marta Zawada
Kierownik Sekcji Œwiadczeñ
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w MGOPS w £obzie
posiada mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. i wartoœci 181.000
z³ (spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu, ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Inne posiadane nieruchomoœci: powierzchnia – 2.165,75 m kw.
(udzia³ w wysokoœci ? w nieruchomoœci), wartoœæ tego udzia³u
– 60 tys. z³. (akt notarialny –
wspó³w³asnoœæ, udzia³ w wysokoœci ? w nieruchomoœci, ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Wynagrodzenie ze stosunku pracy w MGOPS w £obzie za 2010
r – 43.759,92 z³, umowa zlecenie
– 7.701,30 z³. Dochód ma³¿onka
za 2010 r – 17.958,90 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne pani Marty
Zawady: kredyt hipoteczny zaci¹gniêty wraz z mê¿em w Banku
PEKAO S.A. na zakup w/w
mieszkania, wysokoœæ zaci¹gniêtego kredytu – 187.200 z³, okres
kredytowania 2008 – 2038 r. Wysokoœæ zad³u¿enia wraz z koñcem
roku wynosi³y 181.464,62 z³.
Renata Przeradzka
Starszy pracownik socjalny w
MGOPS w £obzie, w roku ubieg³ym nie zgromadzi³a oszczêdnoœci na swoim koncie. Posiada 1/2
domu o powierzchni 62,50 m kw.
o wartoœci 156.000 z³ (w³asnoœæ
maj¹tkowa ma³¿eñska), posiada
tak¿e dzia³kê, na której stoi w/w
dom, powierzchnia dzia³ki – 450
m kw, wartoœæ – 30 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ gruntu, udzia³y
w wysokoœci po 50/100) Wynagrodzenie w ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia – 41.497,78 z³;
umowa zlecenie 160 z³; wynagrodzenie ma³¿onka 28.393,38 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne pani
Przeradzkiej: Kredyt hipoteczny
zaci¹gniêty na zakup 1/2 domu w
wysokoœci 33.206,37 CHF przez
obojga ma³¿onków, objêty ma³¿eñsk¹ wspólnota maj¹tkow¹,
okres kredytowania – 359 miesiêcy, kapita³ niesp³acony –
30.449,86 CHF.
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Karol Modrzejewski - opowieœci o historii, £obzie i ¿yciu (cz. 5)

Pierwsze lata w £obzie
£obez by³ niemal ca³y
w gruzach
Jak wynika ze wspomnieñ Karola
Modrzejewskiego pierwsze lata w
£obzie nie nale¿a³y do ³atwych. Do
miasta nad Reg¹ przyjechali ludzie z
ró¿nych stron przedwojennej Polski, zarówno ci, którzy czas okupacji
spêdzili na „nieludzkiej ziemi”,
gdzieœ w stepach Kazachstanu, czy
srogiej tundrze, jak i ci, którzy przeszli szlak bojowy, cudem uniknêli
rzezi ukraiñskich na wschodzie itd.
Niemal ka¿dy mia³ za sob¹ tragiczne
prze¿ycia wojenne, niemal ka¿dy
straci³ najbli¿szych. Niewiele rodzin
by³o pe³nych, a miasto le¿a³o w gruzach.
Oddajemy g³os panu Karolowi
Modrzejewskiemu.
- Du¿o wyznawców prawos³awia
zmar³o, a ich dzieci przesz³y na katolicyzm. By³y te¿ przypadki zmiany
imion. Przyk³adowo m³ody cz³owiek
pracuj¹cy w s¹dzie postanowi³ zmieniæ imiê z Wasyla na W³adys³aw.
Jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku powiedzia³, ¿e jest taki ogrom
zbrodni dokonanej na wschodzie, ¿e
jeœli s¹d nie wyrazi zgody na zmianê
imienia, to on pope³ni samobójstwo.
S³owo Ukrainiec, nies³usznie
zreszt¹, by³o obelg¹. Gdy s¹siadka
na s¹siadkê powiedzia³a „Ty ukraiñska mordo, czy ty Ukrainko”, to bardzo czêsto koñczy³o siê w s¹dzie. To
mia³o miejsce na terenie Ziem Odzyskanych wszêdzie, gdzie by³a wysiedlona ludnoœæ ukraiñska. Nies³usznie, bo tak nie mo¿na. To by³a odpowiedzialnoœæ zbiorowa. Nie wszêdzie by³o takie nasilenie jak przyk³adowo w powiatach Chrubieszów,
Tomaszów Lubelski, czy Lubaczów.
Ci, którzy przybyli tu z Akcji Wis³a ukrywali ten fakt. Trzeba przyznaæ, ¿e ci, którzy byli zaanga¿owani
w ruch banderowski, bali siê jakieœ
kary, ¿e bêd¹ obywatelami trzeciej
kategorii. Z Akcji Wis³a przyjechali
zarówno ci, co mordowali, jak i ci,
którzy nie brali w tym udzia³u oraz ci,
którym wyrz¹dzono krzywdê. By³o
tak, ¿e Polak musia³ mieszkaæ okno w
okno z tym, który mordowa³ jego
rodzinê. Takie by³ realia. Nie wolno
by³o o tym g³oœno mówiæ. Mówi³o
siê tylko prywatnie.
Ja jako dziecko bawi³em siê z
dzieæmi z rodzin ukraiñskich. Nawet
najm³odsi ukrywali ten fakt. Ja mia³em ojca, ale wiêkszoœæ kolegów nie. Wiêc mówi³o siê legendê, ¿e ojciec by³ w II Armii, zgin¹³ gdzieœ pod
Budziszynem, czy przy forsowaniu
Odry, a po latach okazywa³o siê, ¿e
by³ oficerem w sotni UPAi zgin¹³ z r¹k

W obecnej sali gimnastycznej gimnazjum tu¿ po wojnie mieœci³ siê koœció³, a póŸniej kino.

polskiej samoobrony. Takie przypadki te¿ mia³y miejsce w £obzie.
Z s¹siadami nie by³y zbyt serdeczne stosunki, ale dwie rodziny z
Akcji Wis³a mieszka³y przy ul. Przyrzecznej. Z jedn¹ mieliœmy naprawdê
dobre uk³ady. Szczególnie ziêæ s¹siada by³ bardzo uczynny, pomocny, nie tylko dla nas, dla innych te¿.
A druga rodzina, to by³o ma³¿eñstwo, trzy córki wysz³y za m¹¿ za
oficerów w Warszawie. Jeden s¹siad
wróci³ do miejsca wczeœniejszego
zamieszkania i tam zmar³. A drugi
za¿yczy³ sobie przed œmierci¹, ¿eby
pochowaæ go tam, sk¹d pochodzi³ w powiecie Bia³a Podlaska. To by³
bardzo porz¹dny cz³owiek. Jeœli chodzi o powiat Bia³a Podlaska, to nie
by³o ¿adnych zabójstw na tak¹ skalê
jak w naszym powiecie.
PóŸniej, gdy mia³em ju¿ 18-19 lat
i coœ powiedzia³em na temat UPA, to
s³ysza³em, ¿e nie trzeba o tym mówiæ,
to by³a zbrodnia. Wychodzi³em z
za³o¿enia, ¿e syn, wnuk nie mo¿e
odpowiadaæ za ojca, dziadka, stryja...
Odczucie, ¿e jestem gorszy, mia³em dopiero za czasów Gomu³ki, za
moje wypowiedzi. Ludzie z Akcji
Wis³a byli na stanowiskach w administracji. Mówili, abym zamkn¹³
pysk, bo mi ³eb utn¹. Nawet przewodnicz¹cy Zwi¹zku Ukraiñców te¿

potrafi³ tak wygarn¹æ, bo zbyt
otwarcie...
Z okna pokoju
Mój drugi dom, jak ju¿ wczeœniej
wspomina³em, sta³ przy ul. Przyrzecznej 7. Z okna swojego pokoju,
który mieœci³ siê na piêtrze domu,
widzia³em piekarniê pana Witasiaka.
Znajdowa³a siê tam, gdzie obecnie
mieœci siê pierwszy blok przy ul.
Koœciuszki, od strony gimnazjum.
Za piekarni¹ sta³y zabudowania gospodarcze. Nie widzia³em samego
sklepu, ale widzia³em jak w nocy w
piekarni pana Witasiaka, który by³
te¿ w³aœcicielem budynku, w którym
mieœci siê redakcja, pracowali ludzie
w nocy. Ca³¹ noc piekli chleb, bu³ki
i tam by³y sprzedawane. Piekarnia
zosta³a zlikwidowana w 1953 roku.
Ponownie zaczê³a funkcjonowaæ w
1956-7 roku do czasu rozbiórki. Pan
Witasiak zagospodarowa³ wczeœniejsz¹ piekarniê, opuszczon¹
przez Niemców.
Od ulicy znajdowa³ siê sklep, a
sama piekarnia g³êbiej – w podwórzu. Budynek by³ piêtrowy. Obok
piekarni p³yn¹³ strumyk wp³ywaj¹cy
do Regi. Dalej - tam gdzie teraz jest
sklep z odzie¿¹, by³ warsztat elektryczny, obok - budynek mieszkalny
parterowy. Gruzy by³y te¿ tam, gdzie
znajduje siê sklep „Wszystko po 5 z³”.

Po drugiej stronie strumienia
by³y gruzy, siêgaj¹ce ul. Przyrzecznej i Krótkiej. Nasz dom s¹siadowa³
z tej strony z gruzami.
Od ul. Koœciuszki, przy ul. Krótkiej, a¿ do obecnej ul. Niepodleg³oœci (wówczas Bieruta) naprzeciw
sklepu elektrycznego i budynku parterowego by³ postawiony stary pawilon. Przy Krótkiej, od Koœciuszki,
jest teraz OHP.
Strumyk z ³¹k, na których dziœ jest
stadion, p³yn¹³ po drugiej stronie
starego pawilonu, przy piekarni i
wp³ywa³ do Regi. Strumieñ p³yn¹³
przy obecnych gara¿ach. Do tej pory
p³ynie, tylko w krêgach pod ziemi¹.
W kwadracie pomiêdzy Obroñców Stalingradu, Koœciuszki, Przyrzecznej by³y gruzy. Z mojego okna
wiêc widzia³em piekarniê przez gruzowisko.
Naprzeciwko po drugiej stronie
drogi pod numerem 10 mieszkali s¹siedzi z Bia³ej Podlaskiej. Dalej – pan
Semeniuk – nie ma ju¿ tego domu.
Obok by³ ogród, dalej stodo³a Kamiñskich – teraz jest tam trawnik. W
obecnej sali gimnastycznej by³ koœció³, póŸniej – kino. Przy ul. Koœciuszki pierwszy po prawej stronie
– dom Basa, a dalej lipka.
Od strony Stalingradu, tu gdzie
schodzi siê po schodkach w dó³ przy
Redze, jest mur oporowy. Zosta³ on
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postawiony w czasach polskich;
powy¿ej by³y gruzy. Tylko piekarnia
sta³a. Jako dziecko bawi³em siê w
tych gruzach.
¯ona za z³oto
W tych gruzach w³aœnie, jak s³ysza³em, pan N. znalaz³ przesz³o 5 kg
z³ota. Odda³ ten skarb za ¿onê. To
by³y ró¿ne precjoza: ³añcuszki, bransolety ze z³ota z brylantami, tego
rodzaju rzeczy. Odda³ je w³aœcicielowi piekarni w Sosnowcu, do którego
uciek³a jego ¿ona. Napisa³a do matki
list i poda³a adres zwrotny. Matka
poda³a ten adres N. Zapakowa³ z³oto
do du¿ej skórzanej teczki i pojecha³.
Wszed³ do piekarni, powiedzia³
do sprzedaj¹cej tam dziewczyny, czy
jest w³aœciciel piekarni, bo on przyjecha³ odebraæ swoj¹ ¿onê. Gdy
przyszed³ w³aœciciel, N. powiedzia³,
¿e nie chce za darmo, ¿e ma ca³¹ teczkê z³ota. Ten spojrza³ zmieszany na
dziewczynê, która by³a jego ekspedientk¹, wzi¹³ go na zaplecze. Mia³
du¿e biurko, jak opowiada³ jego
brat, otworzy³ szufladê, wsun¹³ tam
z³oto. Wczeœniej poszed³ jeszcze,
kaza³ siê jej zbieraæ, powiedzia³ nic tu
po tobie, m¹¿ po ciebie przyjecha³.
Pi³a kawkê, le¿¹c w ³ó¿ku, zdj¹³ walizkê z szafy i powiedzia³: pakuj siê.
Zaczê³a wyzywaæ mê¿a, ale ten
odpar³, ¿e j¹ bardzo kocha, daruje jej
to wszystko. Zabra³ ¿onê, z³oto jakie
tylko mia³ - odda³. A ona po pó³tora
roku uciek³a z jakimœ kolejarzem. Ju¿
jej nie szuka³, bo z³ota nie mia³. Takie
historie te¿ mia³y miejsce w £obzie.
£obez by³ spalony
Wœród gruzów by³a te¿ du¿a pancerna kasa, w której Rosjanie wyciêli
palnikiem otwór i wszystko z niej
wybrali. Z ty³u za blokami, na pl. 3
Marca, by³ skarbiec, gdzie mieszkañcy w czasie nalotów podczas wojny,
czy jakiegoœ zagro¿enia, sk³adali w
depozycie za pokwitowaniem precjoza. Tam mo¿na by³o wejœæ. Oczywiœcie ¿adnych skarbów ju¿ nie by³o,
pozosta³a jedynie wyciêta po Rosjanach kasa pancerna. By³y za to ró¿nego rodzaju spalone dokumenty. Bunkier wygl¹da³ jak pokój, prowadzi³y
do niego stalowe drzwi.
Rosjanie mieli specjaln¹ jednostkê, która przeszukiwa³a miasta. Mia³a uprawnienia NKWD, tak zwany
Smiersz, który wy³apywa³ W³asowców i dezerterów. Wszystkie jednostki radzieckie by³y zobowi¹zane
do udzielania im pomocy, obstawy i
pilnowania. Ci ze Smierszu ciêli kasy,
zbierali antyki, obrazy w du¿ych miastach, gdzie by³y jakieœ muzea niemieckie, to wszystko by³o gromadzone i póŸniej wywo¿one do Zwi¹zku Radzieckiego.

WSPOMNIENIA
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W £obzie by³ tzw. Urz¹d Likwidacyjny. Kierownik tego Urzêdu, którego syn w stopniu kapitana zgin¹³
w Katyniu, mia³ dwa domy i zabytkowe meble w³aœnie z tego Urzêdu.
Posiada³ dwa pianina w domu, maszyny do szycia. W tamtych czasach to by³o bogactwo mo¿na powiedzieæ, bo nie by³o tego w sklepach i nie by³o staæ ludzi na to, by
kupowaæ takie rzeczy. Ogó³ mieszkañców, gdy jeszcze stacjonowa³a
jednostka czo³gów i by³a komendantura radziecka, to jeszcze mo¿na by³o
kupiæ za spirytus, ale to by³o w 194546 roku. A póŸniej to ju¿ nie. PóŸniej
to ju¿ tylko gruzy i pe³no niewypa³ów.

W parku sta³o dzia³o, a na cokole ckm (ciê¿ki karabin maszynowy)

Podziemia w £obzie
Gdy budowano bloki przy ul.
Niepodleg³oœci (ówczesnej Bieruta), obok placu 3 Marca, to okaza³o
siê, ¿e by³y tam dwie kondygnacje
podziemi. Jedna kondygnacja zalana by³a po kolana wod¹. By³a tam
szyna kolejowa, po której jako dzieci
zsuwaliœmy siê na dó³. Mo¿na by³o
wpaœæ w otwór. Istnia³o niebezpieczeñstwo, ¿e woda znios³aby gdzieœ

zawodowej, która by³a w £obzie w
latach 50., to potrafili przejœæ a¿ do
obecnego koœcio³a. Do samego koœcio³a nie mo¿na by³o wejœæ, bo by³o
zamurowane. By³o te¿ przejœcie w
stronê Bonina, wyjœcie by³o gdzieœ
w lesie. Widzia³em u kolegi niemiecki
plan, na którym ten tunel by³ naniesiony. PóŸniej run¹³ strop. Wprawdzie samo wejœcie zachowa³o siê,
jednak mo¿na by³o przejœæ zaledwie
kilka metrów. Na pocz¹tku lat 60. nikt

w bok, a wtedy istnia³o niebezpieczeñstwo utoniêcia. Baliœmy siê, ale
wchodziliœmy tam. Starsi ch³opcy
sprawdzali dno kana³u prêtem czy
nie ma studni. W d³ugich podziemiach drogê oœwietlaliœmy sobie latarkami. Znajdowa³y siê tam kadzie z
kapust¹. Jak budowali fundamenty
pod bloki, to stropy zosta³y przebite, a kadzie wyci¹gniête. PóŸniej to
wszystko zawalono gruzem. Podziemia by³y z czerwonej ceg³y, bieg³y
pod ca³ym miastem. Z parku, gdzie
sta³ pomnik Rolanda, te¿ by³o wejœcie. Prowadza³a mnie tam siostra z
kole¿ankami. Mia³em wtedy chyba 5
lat; chodziliœmy tam na spacery.
Podziemia ci¹gnê³y siê g³êboko, szalowane by³y drewnianymi belkami.
Starsi ch³opcy z liceum, ze szko³y

nie próbowa³ przekopaæ go. Zdaje
siê, ¿e ten tunel by³ bardzo g³êboko
i jakiœ cel spe³nia³, mo¿e, ¿eby ludnoœæ chowa³a siê przed jakimœ zagro¿eniem? Nie wiem, faktem jest, ¿e
istnia³.
Zawaleniem grozi³o ju¿ na pocz¹tku lat 50. Doroœli przestrzegali,
by tam nie wchodziæ, bo Ÿle mo¿e siê
skoñczyæ.
£obez mia³ ma³o ³adnych domów
Na obrze¿ach £obza by³y gospodarstwa, nawet na ul. Kraszewskiego na pocz¹tku jeszcze za Niemców.
Domki by³y parterowe. Na ul. Kiliñskiego dachy domów siêga³y prawie
do ziemi, a same budynki by³y tandetne, budowane z bia³ej ceg³y. W
przeciwieñstwie do Œwidwina £obez

mia³ ma³o ³adnych domów. Jednym z
³adniejszych zapewne by³ ten, w ktorym obecnie znajduje siê Nadzór
Budowlany. W czasie wojny zosta³
zniszczony, ale pamiêtam, ¿e by³y
filary jak w pa³acu – to w³aœnie tam
trafi³ pierwszy pocisk id¹cych na
£obez Rosjan.
Naj³adniejsze domy sta³y w³aœciwie tylko na ul. Cichej.
Jak wspominaj¹ starsi, na tzw.
ruskiej dzielnicy kwaterowa³o wojsko radzieckie. Czo³gi sta³y za koœcio³em prawos³awnym, tu gdzie s¹
ogródki dzia³kowe i pod lasem.
Rusk¹ dzielnicê od pozosta³ej czêœci
miasta odgradza³ szlaban, przy którym stali wartownicy. Od ul. Waryñskiego nie mo¿na by³o wejœæ. Jak
wspominali starsi ludzie, gdy chcieli
pobuszowaæ w opuszczonych budynkach, to ryzykowali, ¿e mogli byæ
zatrzymani przez wartowników.
W budynku sali baletowej, która
znajdowa³a siê w parku, Rosjanie
gromadzili wszelkie dobra do Zwi¹zku Radzieckiego. Rosjanie oddawali
ró¿ne rzeczy za spirytus, za bimber, a
gdy ze Szczecina mia³a przyjechaæ
superkontrola, to podpalili to, aby
ukryæ manko - tak s³ysza³em.
Sala sta³a wzd³u¿ ul. Segala, a dziœ
w parku jest tam plac zabaw.
W parku, tu gdzie stoi pomnik,
by³ inny, sta³ na nim ckm. To by³ pomnik z bordowego granitu. PóŸniej
zabra³ granit jakiœ prywaciarz i wywióz³ z £obza, za³atwi³ to z kimœ z Powiatowej Rady. Ckm zabrali chyba
do Muzeum Wojska Polskiego. Za
pomnikiem by³y groby. Przed grobami sta³ niewielki cementowy cokó³ z
herbem Zwi¹zku Radzieckiego - sierpem i m³otem. Tam sk³adano kwiaty,
za nim sta³ p³otek okalaj¹cy groby.
W jednym grobie le¿a³o po kilku
¿o³nierzy. By³ czas, ¿e nawet tabliczki by³y. Nie wszyscy byli okreœleni
po nazwiskach. Wejœcie by³o od
strony parku. Pamiêtam, jak robili
ekshumacjê i pochowanych w
£obzie przeniesiono do Stargardu.
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Nie ma takiego piêknego mola w okolicy. Zrobili go mieszkañcy

Pla¿a by³a, jest i bêdzie
(MIESZEWO). Zdecydowanie
ró¿ne decyzje magistratu w pewnym momencie sprawi³y, ¿e mieszkañcy tej miejscowoœci stracili
grunt pod nogami. A dok³adnie
rzecz ujmuj¹c – s¹dzili, ¿e stracili
pla¿ê, choæ sami wybudowali molo.
Napisali wiêc pismo do burmistrz z
proœb¹ o wyjaœniania.
W sprawie pla¿y w Mieszewie
by³o zebranie, podczas którego zosta³y wyjaœnione kolejne decyzje
magistratu. Mimo wszystko mieszkañcy chc¹ mieæ wszystko na piœmie. Wczeœniej jednak sprawa pla¿y zosta³a poruszona podczas sesji
Rady Miejskiej.
- Pla¿a by³a, jest i bêdzie. By³a
dostêpna dla mieszkañców i bêdzie
dostêpna dla mieszkañców, w tej
chwili te¿ jest dostêpna. Problem
jest w tytule w³asnoœci. Pla¿a jest
w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych.
W sumie nie ma ¿adnego problemu,
bo udostêpniaj¹ tê pla¿ê i dla mieszkañców i dla turystów i dla wszystkich chêtnych, którzy chc¹ przebywaæ nad tym jeziorem. Ma³o tego,
Lasy dbaj¹ o infrastrukturê turystyczn¹, o ³awki, jest regulamin korzystania z pla¿y. Od czasu do czasu
by³y pobierane op³aty za korzystanie z niej, ale nie od naszych mieszkañców. Nasi mieszkañcy maj¹
wszystko zapewnione – ca³y dostêp
do pla¿y i korzystania z walorów
turystycznych. W tej sprawie chodzi o to, ¿e obejmuj¹c funkcjê burmistrza na pocz¹tku tego roku, bodaj¿e
w marcu, rozwi¹za³am umowê dzier¿awy, jaka zosta³a podpisana przez
moj¹ poprzedniczkê z Lasami Pañstwowymi na wydzier¿awienie kawa³ka tej pla¿y. Czemu to mia³o s³u¿yæ? Nie wiem, ale rodzi³o konsekwencje finansowe. Gmina z tytu³u
tej dzier¿awy mia³a p³aciæ oko³o 600
z³ rocznie. Co siê mia³o zmieniæ – nie
wiem. Ludzie korzystali z pla¿y przed
umow¹, w trakcie umowy i korzystaj¹ w tej chwili. Nie wiem wiêc dlaczego gmina ma ponosiæ wydatek
600 z³. Zosta³o zorganizowane spotkanie z panem nadleœniczym. Na
spotkaniu by³am ja i pan radny Jan
Szymko. Nadleœniczy powiedzia³, ¿e
te¿ za bardzo nie wie, czemu ma s³u¿yæ ta umowa i mo¿emy j¹ rozwi¹zaæ.
Tak te¿ siê sta³o, ale niczego to nie
zmienia – wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Z wypowiedzi wiceprzewodnicz¹cego Rady Jana Szymko, leœnika,
wynika, ¿e praktycznie to on jest odpowiedzialny za stan pla¿y.
- Dbam, aby by³ tam porz¹dek.
Nadleœnictwo ponosi³o pewne
koszty m.in. na ³aweczki i zadasze-

nia. Gdy przyje¿d¿ali wczasowicze z
Polski faktycznie bra³em op³aty, odprowadza³em je do Nadleœnictwa,
by³o to w granicach oko³o 600 z³ w
skali sezonu. Problem powsta³ przy
kwestii wykoszenia pola. Niektórym
z Mieszewa przeszkadza³a trawa.
Powiedzia³em wtedy, by mieszkañcy
wsi sami sobie wykosili. W odpowiedzi us³ysza³em - „jakby to by³o
nasze, to byœmy kosili, a jak nie, to
nie”. Zaproponowa³em wtedy, by
sobie wydzier¿awili. Takie rozmowy
trwa³y chyba dwa lata, a¿ w koñcu
pani burmistrz Gra¿yna Karpowicz
podpisa³a umowê na wydzier¿awienie z panem Nadleœniczym. Zmieni³a
siê pani burmistrz i gdy zobaczy³a, ¿e
Lasy p³ac¹ za ten kawa³ek gruntu do
Urzêdu oko³o 16 z³ podatku, a chc¹
od gminy 600 z³, to za co? Co dla
przeciêtnego mieszkañca Mieszewa, Zwierzynka czy tamtych okolic
zmienia siê na gruncie? Nic. Jezioro
by³o, jest i bêdzie, pla¿a by³a jest i
bêdzie. Problem powsta³ w tym roku,
bo molo zosta³o kompletnie zdewastowane przez warunki zimowe. Nie
ma mola i problem powsta³ w Mieszewie. By³o zebranie, na którym powiedzia³em, ¿e do pocz¹tku wakacji to
molo powstanie, doradzê swoj¹
osob¹. By³em tam niedawno. Molo
jest piêknie zrobione, mo¿na pojechaæ zobaczyæ, nie ma takiego mola
w okolicy. Zrobili to sami mieszkañcy.

Uwa¿am, ¿e nale¿¹ siê uk³ony, ¿e
kilku ludzi potrafi³o w Mieszewie
zorganizowaæ siê, ¿eby to molo powsta³o. Dalej bêdê zleca³ us³ugi dla
ZUL, który tam pracowa³, ¿eby pojecha³ z workiem, pozbiera³ œmieci,
wykosi³ trawê przy pla¿y. Tam nie ma
piasku, tylko trawa. - powiedzia³
Szymko.
So³tys Mieszewa Irena Poliñska
przyzna³a, ¿e piasek przyda³by siê na
pla¿ê. Potwierdzi³a, ¿e mieszkañcy
sami wyremontowali molo – w³asn¹
prac¹ i z w³asnych pieniêdzy.
Przy okazji rozmów na temat pla¿
w gminie Wêgorzyno okaza³o siê, ¿e

z bud¿etu gminy wydatkowane s¹
pieni¹dze jedynie na te, które znajduj¹ siê nad jeziorem w Wêgorzynie
i Cieszynie. So³tys Cieszyna zwróci³
uwagê, ¿e mieszkañcy wsi w³aœciwie
nic z tego nie maj¹.
- Na Cieszyno pieni¹dze id¹, ale
co my z tego mamy? My tylko tam
sprz¹tamy. Z mieszkañcami jak rozmawiam, to niektórzy 7 lat nad jeziorem nie byli, nawet nie wiedz¹, ¿e
molo tam jest. Tam mo¿e te¿ trzeba
by³oby pomyœleæ o jakiœ op³atach,
bo przyje¿d¿aj¹ ludzie przede
wszystkim z zewn¹trz – powiedzia³.
MM

So³tysi o dietach
(WÊGORZYNO ). Problem poruszany przez so³tysów tej gminy
nie jest obcy i so³tysom z gmin s¹siednich. Chodzi o diety.
Diety so³eckie wyp³acane s¹ so³tysom tylko wówczas, gdy ci uczestnicz¹ w obradach Rady Miejskiej.
Niewa¿ne czy aktywnie, czy te¿ œpi¹
sobie na niej smacznie, aczkolwiek
chrapania na sesji dotychczas nie
odnotowano. Diety w wysokoœci
120 z³ nie maj¹ bynajmniej pokryæ
kosztów dojazdów na sesje, ale koszty wykonywania czynnoœci
so³tysa w ci¹gu miesi¹ca. Je¿eli so³ectwo obejmuje jedn¹, niewielk¹
wieœ, to so³tys mo¿e przespacerowaæ siê od domu do domu, zwo³aæ
zebranie w œwietlicy, b¹dŸ gdzieœ
pod grusz¹, wszak nie wszystkie
wsie œwietlice posiadaj¹. Gorzej, jeœli so³ectwo obejmuje kilka wiosek,
kolonii i siedlisk gdzieœ daleko za
wsi¹. Pozostaje wówczas wsi¹œæ w
samochód i pojechaæ. I choæby so³-

tys stara³ siê ca³y miesi¹c i aktywnie
pracowa³ na rzecz wsi i swoich mieszkañców, gdy w sesji nie bêdzie
uczestniczy³ – diety nie dostanie. I
b¹dŸ tu m¹dry i pisz wiersze, chcia³oby siê rzec, bo có¿ ma uczyniæ
so³tys, który ma gospodarstwo i siano schnie na polu albo ¿niwa czas
zacz¹æ? Pogody so³tys nie zamówi.
Pozostaje przyjechaæ na sesjê, po-

siedzieæ trochê, sondowaæ niebo i w
razie nadejœcia czarnych chmur wymkn¹æ siê z posiedzenia, by pojechaæ na pole zadbaæ o plony.
So³tysi zaapelowali o trochê dobrej woli, bo wszak i tak swoj¹ pracê
musz¹ wykonaæ.
Czy apel trafi do radnych, czy te¿
odbije siê tylko echem – czas poka¿e.
MM
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LUDZIE I SPRAWY

„Trzeba bêdzie otworzyæ jedne i drugie drzwi od frontu, ¿eby woda przep³ywa³a przez œwietlicê”

Wybudowali œwietlicê w Ro¿nowie
w do³ku, teraz bêd¹ zdzieraæ teren
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej zosta³a
poruszona kwestia
budowanej œwietlicy
w Ro¿nowie.
Temat wywo³a³a radna Krystyna
Bogucka, dopytuj¹c siê o to, kto
sprawuje nadzór zarówno nad istniej¹cymi œwietlicami wiejskimi, jak i
nad obecnie budowan¹ w Ro¿nowie.
Kwestiê rozwin¹³ radny Lech
Urbañski, który powiedzia³, ¿e
wprawdzie nie mieni siê ekspertem
od spraw budowlanych, ale radni
patrz¹ na wczeœniej budowane inwestycje.
- W Worowie na przyk³ad po remoncie przecieka dach w œwietlicy
wiejskiej. Projekt mo¿na zmieniæ na
zasadzie poprawki. Tam jest glina i
jak pan wie, jeœli nie bêdzie tam odwodnienia, to woda bêdzie sp³ywaæ
na dó³. Trzeba bêdzie otworzyæ jedne i drugie drzwi od frontu, ¿eby
woda przep³ywa³a przez œwietlicê.
Na logikê widaæ, ¿e to nie jest tak, jak
powinno byæ. Tak samo szambo. Od
góry mamy budowaæ szambo? I dojechaæ do drogi 10 czy 15 metrów?
Przy p³ocie gdzieœ, to rozumiem i nie
mam zastrze¿eñ. To nie jest funkcjonalne, kto tam w zimê podjedzie? dopytywa³.
Radnego popar³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki, który zauwa¿y³, ¿e papier
przyjmie wszystko, natomiast rzeczywistoœæ jest zupe³nie inna.
- Myœlê, ¿e to, co kolega Urbañski powiedzia³, jest prawd¹. Z jednej
strony, patrz¹c na ten budynek,
mamy do czynienia z wylaniem stanu
surowego poni¿ej gruntów, tak jak
tam jest - 110 cm. Z drugiej strony,
owszem, powy¿ej albo na równym
poziomie. Na pewno bêd¹ prowadzone roboty ziemne, tylko czy nie
mo¿na by³o unikn¹æ zakresu wykonania robót ziemnych, a tym samym
mniej zap³aciæ za tê inwestycjê?
Myœlê, ¿e radni to widzieli i rozmawiali równie¿ z wykonawc¹. Nie s¹
pozbawieni te¿ zdrowego rozs¹dku,
jeœli chodzi o ocenê rzeczywistoœci.
Bêdzie z³o¿ony protokó³ naszego
posiedzenia, wyj¹tkowego, tam
bêd¹ wnioski, zapytania i uwagi, do
których burmistrz bêdzie musia³
ustosunkowaæ siê na piœmie, ¿eby
nie by³o w przysz³oœci tak, ¿e o
czymœ nie rozmawialiœmy. Temat jest

trudny i moim subiektywnym zdaniem, s¹ niedoci¹gniêcia w tej inwestycji. Mleko jednak ju¿ siê rozla³o i
bêdzie trudno to zmieniæ, wiêc mo¿e
pos³u¿y to jako przestroga na przysz³oœæ – powiedzia³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.
Z uwagami radnych nie zgodzi³
siê wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
który dopytywa³, sk¹d rajcy powziêli informacje, ¿e teren nie jest dostosowany do inwestycji. Zapewni³, ¿e
wed³ug projektantów œwietlica jest
budowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
- W tej chwili teren jest niewyrównany i nieobni¿ony. Poczekajmy, niech prace siê rozpoczn¹ i sytuacja ca³kiem inaczej bêdzie siê przedstawia³a. Nie ja, czyli ktoœ z laików to
projektowa³, tylko osoba, która ma
odpowiednie uprawnienia. Roboty
ziemne by³y od razu wliczone w przetargu. Pan Urbañski zawsze siê
uœmiecha i wszystko neguje. Oczywiœcie szambo ma byæ na wzniesieniu, ale z boku jest droga i beczka nie
musi podje¿d¿aæ pod samo szambo,
aby wyci¹gn¹æ œcieki – wyjaœni³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Po sesyjnej dyskusji udaliœmy
siê do Ro¿nowa. Obiekt, w którym
bêdzie œwietlica stoi ju¿ w stanie
surowym. Usytuowany jest poni¿ej
znajduj¹cych siê obok starych fundamentów, tote¿ obiekt stoi w niecce. Byæ mo¿e w przysz³oœci bêdzie
tak, jak powiedzia³ wiceburmistrz –
¿e teren zostanie wyrównany. W tym
celu wykonawca musia³by zedrzeæ
jeszcze sporo gruntu z ca³ego placu.
Byæ mo¿e jednak specjaliœci wiedzieli, co robi¹ i zamiast wy¿ej wybudowaæ obiekt, uznali, ¿e lepiej jest zedrzeæ dodatkow¹ warstwê gruntu.
Woda sp³ywaj¹ca ze skarpy byæ
mo¿e rzeczywiœcie nie bêdzie okalaæ
budynku. Byæ mo¿e rzeczywiœcie
lepiej poczekaæ, a¿ zacznie podtapiaæ, a do budynku wedrze siê wilgoæ, by póŸniej móc uczyæ siê na
w³asnych b³êdach. Byæ mo¿e jest to
te¿ lepsze finansowo, bo kolejna firma bêdzie mia³a zlecenie z wolnej rêki
na wykonanie odwodnienia. Byæ
mo¿e te¿ fachowcy lepiej znaj¹ siê od
radnych, so³tysów i nas razem wziêtych i wiedz¹, ¿e usytuowanie placu
zabaw na starym szambie nale¿¹cym
do s¹siedniego budynku nie ma ¿adnego znaczenia i jest to ogólnie stosowana praktyka w kraju nad Wis³¹.
Na szambo w tym miejscu wskazuj¹
mieszkañcy. Czy rzeczywiœcie bê-

dzie tam plac zabaw – trudno powiedzieæ. Poczekamy a¿ powstanie.
Mówi¹, ¿e teraz ju¿ nic nie mo¿na
zmieniæ, bo potrzebna by³aby zgoda
ministra.

A wystarczy³o pojechaæ do Ro¿nowa, spytaæ so³tysa, co jest w terenie, na w³asne oczy zobaczyæ, zabraæ
ze sob¹ projektanta i uwzglêdniæ to w
projekcie.
PJ

W razie po¿aru
– wody nie ma
(WÊGORZYNO). Jak poinformowa³ komendant Pañstwowej Powiatowej Stra¿y Po¿arnej na terenie
gminy brakuje zbiorników wodnych
i hydrantów. Czêœæ ze zbiorników
jest zaroœniêta, a hydranty trafi³y na
z³omowisko.
Kwestia braku wody s³u¿¹cej do
gaszenia po¿arów poruszana jest co
roku, jednak czêsto koñczy siê tylko na
informacji, ¿e nie ma zbiorników wodnych ani hydrantów. Do dzisiaj nie ma
nawet wyznaczonych punktów czerpalnych wody na stawach, jeziorach i
rzekach. Problem pojawia siê, gdy wybucha po¿ar. Wtedy jest ju¿ jednak za
póŸno na kopanie studni.
- Powstaj¹ nowe uliczki, nowe
domy, ale sieæ hydrantowa nie powstaje. Hydrant od hydrantu powinien znajdowaæ siê w odleg³oœci 150 m. W Mielnie w ogóle nie ma sieci hydrantowej. W
innych miejscowoœciach taka sieæ istnia³a, ale gdy ulega³y zniszczeniu - by³y
demontowane. Ta odleg³oœci miêdzy
hydrantami wyd³u¿a siê. Sugerujemy,
by skoro nie ma sieci hydrantowej, budowaæ zbiorniki przeciwpo¿arowe.
Wtedy miejscowoœci by³yby zabezpieczone. Jeœli nie zbiorniki, to powinna
byæ sieæ wodna przysposobiona do
celów gaœniczych. Pomocne mog¹ byæ
naturalne zbiorniki wodne i cieki wod-

ne, ale musi byæ droga dojazdowa i plac
dla samochodów. Nie wszystkie miejsca, które zosta³y zaproponowane w
poprzedniej kadencji, odpowiada³y
wyznaczonym kryteriom, tote¿ nie
zosta³ przez nas przyjête – powiedzia³
komendant PPSP w £obzie.
So³tys Mielna Józef Korcz wyjaœni³, ¿e kiedyœ w Mielnie by³a sieæ hydrantów, jednak zosta³a zdemontowana, a urz¹dzenia zosta³y wywiezione na
z³om. By³ te¿ zbiornik wodny, ale jest
zaroœniêty. Trzeba go wyczyœciæ.
Pojawi³y siê te¿ g³osy, ¿e to operator powinien budowaæ sieæ hydrantow¹. Z takim zdaniem nie zgodzi³ siê
komendant stra¿y po¿arnej. Wyjaœni³,
ze jest to zadanie gminy.
- Proœba do pañstwa radnych o to,
¿eby taka sieæ powsta³a na terenie gminy. To nie moja proœba, dla mnie tego nie
robicie, robicie to dla ludzi mieszkaj¹cych na terenie gminy Wêgorzyno –
powiedzia³.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska nie zgodzi³a siê z tym, ¿e na
terenie gminy nie powstaj¹ nowe hydranty. Zauwa¿y³a, ¿e przy budowie
nowej nitki zak³adane s¹ hydranty.
Przypomnia³a, ¿e akcja budowania hydrantów nie jest zaplanowana w tegorocznym bud¿ecie, ale bêdzie przed³o¿ona radnym do akceptacji przy planowaniu bud¿etu na przysz³y rok. MM
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Przedsiêbiorca w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej
(POLSKA). Od 1 lipca 2011 roku
zosta³a uruchomiona Centralna
Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) dostêpna
na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przedsiêbiorców, bêd¹cych osobami fizycznymi, dzia³aj¹cych na terenie
Polski.
Spis prowadzony jest przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki na
podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Spis ten
jest systemem teleinformatycznym,
umo¿liwiaj¹cym zarejestrowanie,
zmianê, zawieszenie, wznowienie lub
zamkniêcie dzia³alnoœci gospodarczej
przez osobê fizyczn¹ oraz uzyskanie
danych o przedsiêbiorcach - osobach fizycznych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Zadaniem CEIDG jest: ewidencjonowanie przedsiêbiorców bêd¹cych
osobami fizycznymi, udostêpnianie
informacji o przedsiêbiorcach i innych
podmiotach w zakresie wskazanym w
ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, umo¿liwienie wgl¹du do
danych bezp³atnie udostêpnianych
przez Centraln¹ Informacjê Krajowego
Rejestru S¹dowego, umo¿liwienie
ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzaj¹cego
go organu.
Po 1 lipca 2011 roku dane przedsiêbiorców z dotychczasowej gminnej
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
zostan¹ przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie dla tych
przedsiêbiorców organem ewidencyj-

nym, stanie siê Minister Gospodarki.
Od 1 lipca 2011 roku obowi¹zuje równie¿ nowy formularz CEIDG-1 wniosku
w miejsce dotychczasowego formularza
EDG-1. Wniosek stanowi jednoczeœnie
zg³oszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzêdu skarbowego.
Do dnia przeniesienia danych
przedsiêbiorców do CEIDG organem
ewidencyjnym jest dotychczasowa
gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreœlenia dzia³alnoœci gospodarczej nale¿y zg³aszaæ
do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i za³¹cznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostêpne s¹ w siedzibie urzêdu lub na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki.
Przedsiêbiorcy rozpoczynaj¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych ju¿
dzia³aj¹cych przedsiêbiorców do CEIDG - tak¿e ci, którzy bêd¹ chcieli dokonaæ zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreœlenia swojego wpisu)
sk³adaj¹ wniosek o wpis w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej.
Wnioski na drukach CEIDG-1
przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ na dwa
sposoby: w formie elektronicznej wype³niaj¹c samodzielnie formularz
elektroniczny, który jest dostêpny na
stronie internetowej www.ceidg.gov.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministra Gospodarki lub za poœrednictwem elektronicznej platformy us³ug
administracji publicznej - i przesy³aj¹c
go bezpoœrednio do CEIDG lub w formie tradycyjnej - wype³niaj¹c formularz

papierowy i sk³adaj¹c go w dowolnym
urzêdzie gminy.
Wniosek sk³adany w formie elektronicznej powinien zostaæ podpisany
przez przedsiêbiorcê: podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc¹ kwalifikowanego certyfikatu
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
podpisem osobistym, o którym mowa
w przepisach o dowodach osobistych
(opcja na razie niedostêpna), lub w inny
sposób akceptowany przez system
CEIDG umo¿liwiaj¹cy jednoznaczn¹
identyfikacjê osoby przesy³aj¹cej
wniosek.
Organ gminy nie dokonuje wpisów
w CEIDG, poniewa¿ nie jest organem
ewidencyjnym. Zaœwiadczenia o wpisie w CEIDG maj¹ formê elektroniczn¹,
a informacje o przedsiêbiorcy s¹ ogólnie
dostêpne na stronie internetowej
www.ceidg.gov.pl.
Ministerstwo Gospodarki zachêca
przedsiêbiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG,
aby uzyskaæ stan zgodny z aktualnym
prawem.
Do 31 grudnia 2011 r. nast¹pi przeniesienie Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej z zasobów gminnych do
CEIDG. Do tego czasu, system obs³uguje jedynie wnioski o zarejestrowanie
nowej dzia³alnoœci oraz dotycz¹ce
przedsiêbiorców ju¿ przeniesionych do
systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obs³ugiwane s¹ przez urzêdy gmin.
op

US£UGI
Powiat ³obeski
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.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam motocykl "YAMAHA" HJ
750 1983 r. wa³ kardana + 2 motocykl na czêœci. Tel. 504 138 640

tygodnik ³obeski 12.7.2011 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie, IV piêtro, 52 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie od zaraz. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

Powiat gryficki

Sprzedam dom okolice Gryfic 150
m2, dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia
gosp.250 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 508-070-331

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp.
itd. Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym, w
miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu). Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem, bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do „przejêcia" dobrzy pracownicy oraz kontrahenci. tel. kom. 887
467309, stacjonarny: 9139 20 334.

Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497

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

Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat ³obeski

Wynajmê pomieszczenia na gara¿owanie samochodów ul. Trzyg³owska. Tel. 501 305 767

Powiat ³obeski
Sprzedam 1,1 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757

Powiat gryficki
Poznam ³adn¹ i dyskretn¹ pani¹ do
lat 30 w celu towarzyskim. Spotkania sponsorowane. SMS pod nr tel.
791 836 615

Powiat gryficki

ROLNICTWO

Jesteœ przedsiêbiorc¹ i p³acisz ZUS
890 z³ miesiêcznie? Mam rozwi¹zanie! Mo¿na go legalnie w Polsce nie
p³aciæ. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Tel. 501 894 828.

Sprzedam dzia³kê budowlana 16
arów, £obez ul. Strumykowa. Tel.
Kontaktowy 604 861 934

NAUKA
Korepetycje tanio! Niemiecki, angielski, chemia, biologia, matematyka. Tel. 504113084.

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

Powiat drawski
DOM SPRZEDAM
w Drawsku Pom.
tel. 943632176
Sprzedam pole, u¿ytek zielony z dop³atami z ekol. na KRUS, razem 3,5
ha, za 14 tys. za 1 ha, w m. £abêdzie
ok. 500 m od jeziora. Tel. 609-562001.

Powiat œwidwiñski
Œwidwin. Dom wolno stoj¹cy 240
mkw. do zamieszkania od zaraz.
Cena 480 tys. z³..Tel. 502 532 025
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821
461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

Region

Ginekolog tel. 508 557 836
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Firma HG-LUX INTERNATIONAL
poszukuje instalatorów p³yt kartonowo-gipsowych, z doœwiadczeniem. Praca od zaraz. Kontakt
e-mail: info@hglux-sa.com
Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka, osoby starszej, prawo jazdy. Tel. 510705816.
Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach zatrudni zbieraczy
w lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Powiat gryficki
Zatrudniê kierownika produkcji
roœlinnej, wymagania: wykszta³cenie œrednie rolnicze, umiejêtnoœæ obs³ugi maszyn rolniczych,
obs³uga komputera, prawo jazdy
kat. B, znajomoœæ angielskiego.
Tel. 667 612 010
e-mail rolub@o2.pl
Zatrudniê traktorzystê, obs³uga maszyn rolniczych, prawo
jazdy kat. B. Tel. 667-612-010
lub e-mail: rolub@o2.pl

Region
Zatrudniê kierowcê na TIR-a. Jazda
po krajach UE. Tel. 601 836 230.

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- cena 116.000 z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu - 3 pokoje,
pow. 53,37 mkw
- cena 190.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 53,10 mkw.
- cena 120.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw.
- cena 115.000 z³
Nowa cena!!! £obez - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- cena 110.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 67,7 mkw.
- cena 200.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw.
- cena 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw.
- cena 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw.
- cena 165.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw.
- cena 163.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw.
- cena 154.000 z³
£obez (Okolica) - 3 pokoje, 111 mkw.
- cena 150.000 z³
Resko- 3 pokoje, pow. 93 mkw.
- cena 139.000 z³
Resko - Kawalerka, pow 28 mkw.
- cena 60.000 z³
Nowa cena!!! Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw.
- cena 95.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw.
- cena 189.000 z³
Resko - Dwa Mieszkania cena jednego,
4 pokoje, pow. 54 mkw.
- cena 130.000 z³
Resko (Okolica) - 3 pokoje, pow. 69 mkw.
- cena 115.000 z³
Œwidwin - Dwupoziomowe, 4 pokoje, pow.100 mkw.
- cena 290.000 z³
Dobra (Okolica) - 3 pokoje, 67,9 mkw.
- cena 89.900 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw.
- cena 175.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw.
- cena 105.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,8 mkw.
- cena 185.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw.
- cena 136.000 z³
Wêgorzyno - 1,2,3 pokoje, Stan Deweloperski
- cena 2800 z³/ mkw brutto
Nowogard - 1,2,3 pokoje, Stan Deweloperski
- cena 3024 z³/ mkw brutto
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw.
- cena 180.000 z³
Wrzosowo - Nad Morzem, Stan Deweloperski
pow. 25 - 52 mkw.
- cena 3800 z³/ mkw
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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REKREACJA

TKKF B³yskawica: VI Rajd Turystyki Rowerowej
„Powitanie Lata”

SMAK LATA

Niedziela, 3 lipca 2011 r. Ju¿ po raz
szósty turyœci klubu rowerowego
przy ³obeskiej B³yskawicy ruszyli w
wêdrówk¹ rowerow¹ pod has³em
„Powitanie Lata”.
W tym roku naszym celem by³o
k¹pielisko nad jeziorem Karwowo.
Pokonaliœmy trasê: £obez - Zache³mie - Meszne - Strzmiele - Smorawina
- Karwowo - jezioro Karwowo - Przyborze - Dalno - £obez. Wszystkiego
nieco ponad 27 km. Do grupy ³obeskiej do³¹czyli rowerzyœci z Drawska
Pom.
Tempo turystyczne. Smakowaliœmy lato. Pogoda dopisa³a. Mimo ¿e
zapowiadano deszcz, nie spad³a ani
kropla.Ach ci meteorolodzy… Szkoda tylko, ¿e te prognozy wystraszy³y
co niektórych zainteresowanych.
Zbiórka tradycyjnie przy fontannie i ruszamy... ku przygodzie. Trasa
rajdu nie by³a dla nas nowoœci¹.
Mieliœmy jednak okazjê przekonaæ
siê, co dzieje siê nowego w znanych
nam miejscach. W Zache³miu zauwa¿yliœmy nowe p³otki i nowe tablice pogl¹dowe przy pomnikach
przyrody. Drzewa zyska³y nieco nale¿nej im powagi. Pomiêdzy Zache³miem a Mesznem lipy upaja³y nas
swym zapachem. A w Mesznem danieli nie ma ju¿. Teraz tutaj jest pole
orne. W Strzmielu obejrzeliœmy pa³ac, po raz kolejny. Odwiedzamy go
czêsto. Tutaj czuje siê historiê. Jest
tu wiele opowieœci. Do Strzmiela
by³o z górki, a do Smorawiny pod
górkê. W Karwowie znów z górki.
Nad jeziorem Karwowo zaplanowany mieliœmy d³u¿szy postój - posi³ek, k¹piel, przegrupowanie si³. Pieczone udka, karkówka i kie³baski ju¿
na nas czeka³y. Pycha… A wody jeziora zaprasza³y do k¹pieli. Korzystaliœmy wiec z dobrodziejstw sto³u
i dobrodziejstw lata. Ruszylibyœmy i
na grzyby, ale wtajemniczeni odradzili nam - jeszcze nie dziœ.
W Przyborzu uda³o siê pokonaæ
Regê przez zdezelowany most drew-

niany. Mo¿e to byæ ju¿ nied³ugo niewykonalne. Most ten ledwo zipie. A
zbudowano go 11 lat temu. Na chwilê zajechaliœmy na Wzgórzu Lotniarzy. Tutaj warto zatrzymaæ podczas
ka¿dej wêdrówki. Podziwiaæ Dolinê
Regi.
Organizatorem rajdu jest Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie.
Wêdrówkê prowadzili Adam Kogut
i El¿bieta Jankowska-Kogut. Impreza organizowana by³a w ramach Dni
£obza.
W imieniu uczestników dziêkujemy Jerzemu Rakocemu i El¿biecie
Szczêsny za pomoc w przygotowaniu posi³ku dla rajdowiczów. Jerzy i
El¿bieta nale¿¹ do B³yskawicy, jednakowo¿ za taki posi³ek s³ów podziêkowania szczêdziæ nie bêdziemy.
Z turystycznym pozdrowieniem!!
Adam Kogut (adamku@vp.pl,
www.tkkf-lobez.pl)

tygodnik ³obeski 12.7.2011 r.

Rowerowa wêdrówka
do Zajezierza

W czwartek 23 czerwca br. rowerzyœci z TKKF B³yskawica obyli
popo³udniowy spacer - wêdrówkê
rowerow¹. Celem naszej wêdrówki
by³o Zajezierze. Na zaproszenie Pani
so³tys Alicji Diak wziêliœmy udzia³ w
festynie rekreacyjno-sportowym.
Pokonaliœmy trasê 25 km: £obez Niegrzebia - Suliszewice - Zagórzyce - Zajezierze - £obez. Do³¹czyli do
nas tak¿e zaprzyjaŸnieni cykliœci z
Drawska Pom. Na miejscu czeka³a
nas pyszna grochówka i zaproszenie do udzia³u w festynie.
Podczas festynu z³apa³a nas ulewa, porz¹dnie lunê³o. Zerwa³ siê

wiatr. Kryliœmy siê pod namiotami,
trzymaj¹c je, co by nam nie uciek³y.
Zbiliœmy siê w kupê i zastanawialiœmy siê, czy namiot wytrzyma …
Wytrzyma³ i uratowa³ nas przed ca³kowitym przemokniêciem.
Zapraszamy do wspólnych wêdrówek rowerowych po Ziemi £obeskiej! JeŸdzimy turystycznie. Adam
Kogut, tel. 607881467, mail: adamu@vp.pl (jeœli chcesz otrzymywaæ
informacjê o naszych wêdrówkach
przeœlij swój adres e-mail).
foto: Emilia Jab³oñska, mail: bajka.ff@wp.pl

Noc Œwiêtojañska w Prusinowie
24 czerwca póŸnym popo³udniem
piechurzy z TKKF B³yskawica wybrali siê do Prusinowa, aby tam wzi¹æ
udzia³ w obchodach Nocy Œwiêtojañskiej. Kilkanaœcie osób z B³yskawicy
dotar³o do Prusinowa w kilku grupach,
jedni pieszo, inni … zmotoryzowani.
Na polu namiotowym Anielkowo pani
Bo¿eny Giermakowskiej spotkali siê
mieszkañcy wsi i zaproszeni goœcie.
Najwa¿niejszym punktem imprezy
by³o puszczanie wianków. Panie w
specjalnie przygotowanych strojach
ruszy³y ceremonialnie nad Regê, aby
powierzyæ je nurtom rzeki. Piechurzy
wianków nie puszczali … acz dobrze siê
bawili, niektórzy do zmroku, inni do
póŸnej nocy.
Organizatorem tej imprezy by³o
so³ectwo Prusinowo przy wsparciu
£DK. Impreza zas³uguje na uznanie i za
rok te¿ siê na ni¹ wybierzemy.
Adam Kogut

VI Memoria³ Pi³ki No¿nej
Oldbojów im. Miko³aja
Kondratowicza
9 lipca na stadionie Œwiatowida
odby³ siê VI Memoria³ im. Miko³aja
Kondratowicza. Na ³obeskiej murawie goœciliœmy dru¿yny z kraju i zagranicy, a by³y to zespo³y: „Olimpia” Berlin, „Drink-Team” Szczecin, „Reprezentacja Szczecina”,
„Œwiatowid £obez” i „Polonia”
Warszawa.
Miko³aj Kondratowicz to zas³u¿ony zawodnik naszego miejscowego Œwiatowida. Turniej wygrali oldboje Olimpii Berlin, tyle samo zwyciêstw co dru¿yna z Berlina mia³

Œwiatowid, ale o miejscu w tabeli
zadecydowa³o bezpoœrednie spotkanie tych dru¿yn, które Œwiatowid
przegra³ 0:3. Fani futbolu mogli ogl¹daæ wielu bardzo dobrych zawodników. Miêdzy innymi zwyciêzców
indywidualnych nagród podczas
ostatniego Memoria³u. Najlepszym
bramkarzem turnieju zosta³ Siergiej
Szypowski a najlepszym zawodnikiem Miros³aw Murawski – obaj zawodnicy grali kiedyœ w reprezentacji
Szczecina. W turnieju mia³a braæ
udzia³ dru¿yna Lechii Gdañska, ale
niestety nie mog³a przyjechaæ. PJ

Wyniki turnieju
Polonia Warszawa – Reprezentacja Szczecina 0:0
Œwiatowid £obez – Drink-Team Szczecin 4:0
Olimpia Berlin – Polonia Warszawa 1:0
Reprezentacja Szczecina – Œwiatowid £obez 0:1
Drink-Team Szczecin – Olimpia Berlin 1:0
Polonia Warszawa – Œwiatowid £obez 1:5
Reprezentacja Szczecina – Drink-Team Szczecin 0:0
Olimpia Berlin – Œwiatowid £obez 3:0
Drink-Team Szczecin – Polonia Warszawa 2:1
Olimpia Berlin – Reprezentacja Szczecina 2:1
Klasyfikacja koñcowa:
I miejsce: „Olimpia” Berlin
II miejsce: „Œwiatowid” £obez
III miejsce: „Drink-Team” Szczecin
IV miejsce: „Reprezentacja Szczecina”
V miejsce: „Polonia” Warszawa

Jutro derby na nowej p³ycie stadionu

Œwiatowid jako pierwszy
zagra w Dobrej na nowej
p³ycie stadionu
Oficjalne otwarcie nowej
murawy po³o¿onej na
stadionie w Dobrej
po³¹czone z jubileuszem
65-lecia istnienia M-G LKS
Sarmata planowane jest
podczas I kolejki IV ligi
zachodniopomorskiej
sezonu 2011/2012 w dniu
13 sierpnia
Jednak nowa p³yta stadionu zostanie przetestowana wczeœniej, bo ju¿
14 lipca, podczas meczu Sarmaty z beniaminkiem ligi okrêgowej szczeciñskiej
(dawna V liga) Œwiatowidem £obez.
I chocia¿ na stadionie trwaj¹ w tej
chwili ostatnie prace
kosmetyczno-porz¹dkowe, a murawa
stadionu jeszcze "nie
wesz³a do gry", to ju¿ dzisiaj osoby
odwiedzaj¹ce stadion s¹ pod wra¿eniem jej znakomitego stanu i niejednokrotnie stwierdzali, ¿e jest ona

Nie bêdzie inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
bêdzie akustyka w hali sportowo-widowiskowej
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w £obzie
wprowadzono zmiany w
bud¿ecie Gminy na 2011
r. Wprowadzono nowe
zadanie inwestycyjne
„Wykonanie akustyki
w Hali SportowoWidowiskowej
w £obzie”.
Wycofano planowan¹ wczeœniej realizacjê zadania pod nazw¹
„Wykonanie inwentaryzacji sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie
gminy £obez” wraz z ocen¹ jej stanu technicznego. Zadanie to by³o
zaplanowane do realizacji w roku
bie¿¹cym w kwocie 100 tys. z³. W
zamian wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie aku-
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styki na Hali Widowiskowo-Sportowej w £obzie”. Zadanie to ma byæ
realizowane w ci¹gu 2 lat; rozpoczête zostanie w tym roku, do kwoty 100
tys. z³, a zakoñczone w przysz³ym.
Ogólny koszt planuje siê na oko³o
220 tys. z³.
- Bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu po
wieloletnich proœbach i sugestiach
radnych znalaz³y siê wreszcie pieni¹dze na akustykê naszej hali –
mówi³ radny Zbigniew Pude³ko.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœnia³, i¿ w tym roku zostanie
og³oszony przetarg na wykonanie
inwestycji, w którym bêdzie zaznaczone, ¿e w roku bie¿¹cym p³atnoœæ
mo¿e wynieœæ maksymalnie 100 tys.
z³, a reszta kwoty bêdzie zap³acona w
nastêpnym roku. Doda³, ¿e projektu
wykonania akustyki w hali jeszcze
nie ma.
Radna Maria Pokomeda równie¿

wyrazi³a swoje zadowolenie, ¿e
wreszcie znalaz³y siê pieni¹dze na
wykonanie akustyki.
- Kiedy bêdziemy ju¿ wydatkowaæ pieni¹dze i zlecaæ komuœ prace,
to mo¿e pomyœlmy o tym, aby hala
mog³a byæ tak¿e wykorzystywana
jako sala kinowa. Byæ mo¿e nie bêd¹
to wielkie nak³ady. Nie wiem, jak to
siê rozwi¹zuje technicznie, ale myœlê, ¿e warto to przemyœleæ. W razie
potrzeby moglibyœmy halê zamieniaæ w salê kinow¹.
Kierownik Wydzia³u Sportu, Turystyki i Promocji Zdzis³aw Urbañski
mówi³, i¿ odby³y siê rozmowy w celu
zorientowania siê, jak ten projekt
mia³by wygl¹daæ. Rozmawiano z
firm¹, która wykonywa³a podobne
projekty w du¿ych miastach Polski
np. £odzi. Zaznaczy³ te¿, ¿e koszt
mo¿e siêgn¹æ nawet 300 tys. z³.
Wszyscy radni g³osowali za
przyjêciem zmian w bud¿ecie. PJ

obecnie jedn¹ z lepszych w województwie. Ale aby do tego stanu
dosz³o na stadionie przeprowadzono szereg prac (zaczê³y siê jesieni¹
ubieg³ego roku). Wystarczy powiedzieæ, ¿e elektroniczne pomiary wykaza³y 90 cm w ró¿nicy poziomów
na starej p³ycie boiska, a przeprowadzona niwelacja sprawi³a, ¿e p³yta
boiska uleg³a obni¿eniu a przez to
jest lepszy widok na boisko ze strony trybuny.
Murawa na boisko zosta³a przywieziona w specjalnych rolkach (o
szerokoœci 120 cm i d³ugoœci ok. 12 m

w ka¿dej rolce). Na p³ycie boiska
zosta³a u³o¿ona mechanicznie (waga
jednej rolki ok. 500 kg). Na stadionie
zamontowano system odwadniania
i nawadniania. System nawadniania
posiada 8 sekcji (w ka¿dej sekcji jest
6 stanowisk prysznicowych) razem
na murawie jest 48 punktów prysznicowych, które uruchamiaj¹ siê elektronicznie w zale¿noœci od ustawienia. Poszczególne sekcje dzia³aj¹
pojedynczo i w³¹czaj¹ siê kolejno,
jedna po drugiej. Nawadnianie odbywa siê noc¹, a d³ugoœæ pracy poszczególnych sekcji zale¿y od ustawienia, jest mo¿liwoœæ dowolnej regulacji. Przy du¿ym nawilgotnieniu
(np. opadów deszczu) system siê nie
uruchamia. Obrys boiska zosta³
wykonany przez pracowników biura
geodezyjnego, na murawie nie u¿ywa siê wapna linie s¹ malowane farb¹
akrylow¹ za pomoc¹ odpowiedniej
maszynki. Na stadionie specjalistyczna firma zamontowa³a nowe
aluminiowe bramki (³atwe do monta¿u). Obiekt wzbogaci³ siê te¿ w now¹
kosiarkê. I chocia¿ do inauguracji
pi³karskiego sezonu pozosta³o jeszcze kilka tygodni, to ju¿ dzisiaj w
imieniu Zarz¹du Sarmaty serdecznie
zapraszam do Dobrej normalnych
kibiców. Uwa¿am, ¿e bêdzie na co
popatrzeæ.
estan, zdjêcia na: www.sarmatadobra.com
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ŒWIÊTO KUPA£Y W ZAJEZIERZU

Wêdkowanie z Kupa³¹
Odbywaj¹ce siê 23
czerwca po raz pierwszy
w Zajezierzu Œwiêto
Kupa³y sta³o siê okazj¹
do spotkania i wspólnego
wêdkowania dla
mi³oœników wêdkarstwa z
okolicznych miejscowoœci.
Pomys³ zorganizowania zawodów wêdkarskich okaza³ siê strza³em
w 10. Wysoka frekwencja znacznie
przeros³a nasze oczekiwania, z czego byliœmy bardzo zadowoleni. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, i¿
w zawodach udzia³ wziê³o prawie
tylu juniorów, ilu seniorów. Wystartowa³o 11 juniorów oraz 13 seniorów.
Zawody rozegrane zosta³y na stawie komercyjnym braci Kobel w ZagoŸdzie.
£owienie rozpoczê³o siê rano i
ju¿ od pierwszych minut pojawia³y
siê brania. Okaza³o siê, ¿e tego dnia
znakomicie ¿erowa³ karaœ, który okaza³ siê podstawow¹ ryb¹ ³owion¹ na
zawodach.
I miejsce wœród seniorów zdoby³
p. Zbigniew Kwaœniak z Gajewka
uzyskuj¹c wynik 2270 gr, miejsce II
zdoby³ p. Pawe³ Brona z Zagozdu z
wynikiem 1890 gr, a III p. Jaros³aw
Wojtera z Zajezierza uzyskuj¹c wynik 1790 gr.
Wœród Juniorów zwyciê¿y³ Kamil Tybinkowski z Drawska Pomorskiego z wynikiem 2380, II miejsce
zaj¹³ Przemys³aw Dolak z Drawska
Pom., a III przypad³o koledze Hubertowi Karowowi równie¿ z Drawska.
Najwiêksz¹ rybê - lina 1170 gr z³owi³
Marcin Maryñczak z Drawska Pomorskiego.
Organizatorzy dziêkuj¹ braciom
Kobel za udostêpnienie obfituj¹cego w lina, karpia, karasia i okonia
³owiska. Dziêkujemy naszym sponsorom, firmom: JAXON, PROFESS,

EXPERT, MARTOM,VENIRE, STIL,
BALSAX, a tak¿e prezesowi TKKF
B³yskawica p. Jerzemu Rakocemu, za
ufundowanie pucharów dla juniorów i wsparcie finansowe oraz Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w £obzie za
ufundowanie pucharów dla seniorów. Dziêkujemy równie¿ p. Ryszardowi Kowalskiemu, w³aœcicielowi
piekarni „Bu³eczka” za ufundowanie
s³odkoœci dla zawodników.
Zawody wêdkarskie przygotowali i przeprowadzili Micha³ i Andrzej Tyrañscy.
Granie z Kupa³¹
Po Mszy œw. i procesji odby³ siê
Turniej Pi³ki No¿nej ,,7”, w którym
wziê³y udzia³ reprezentacje wsi: Unimie – Dobieszewo, Dalno, Rynowo,
Suliszewice, Wysiedle, Zagórzyce,
£abêdzie, Rydzewo i dru¿yna gospodarzy Zajezierze-Zagozd. Zwyciê¿y³a dru¿yna z Dalna, II miejsce
zajê³a dru¿yna z Rydzewa, III - Suliszewice. Emocji nie brakowa³o, bo
dosz³o do niecodziennej sytuacji w
grupie o miejsca IV-VI. Wszystkie
mecze zakoñczy³y siê wynikiem 0:0,
wiêc sêdziowie zarz¹dzili konkurs
rzutów karnych, z którego zwyciêsko wysz³a dru¿yna gospodarzy.
Puchary i nagrody wrêczy³ Burmistrz
£obza p. Ryszard Sola.
W tym samym czasie dla dzieci i
pozosta³ej m³odzie¿y odby³y siê biegi z przeszkodami pod czujnym
okiem p. El¿biety Wiœniewskiej-Deberny. Zabawy z chust¹ klanzowsk¹
i filcowanie przeprowadzi³a p. Wioletta Kubik, pozosta³e konkursy i
zabawy przygotowa³y panie Beata
Tyrañska i Beata Ch³opik. Konkurs
³ucznictwa tradycyjnego i fechtunek historyczny rozstrzygn¹³ senior
instruktor p. Dariusz Cieszyñski.
Organizatorzy bardzo serdecznie
dziêkuj¹ Gminie £obez za pomoc w
zorganizowaniu festynu, Gminnej

Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, panom: Zdzis³awowi Urbañskiemu, Stanis³awowi Muszalskiemu, Zbigniewowi Wójcikowi, Jaros³awowi i Józefowi B³yszko
oraz Starostwu Powiatowemu w
£obzie oraz £obeskiemu Domowi
Kultury za wsparcie w postaci nagród. Dziêkujemy fajnym i sprawiedliwym sêdziom (opinia zawodników spoza naszego terenu) panom
Zdzis³awowi Urbañskiemu, Marianowi Szyjce i Stanis³awowi Przybylakowi za przeprowadzenie Turnieju
Pi³ki No¿nej.
Dziêkujemy przedstawicielowi
firmy WC Serwis Zabrze p. Marcinowi Tlockowi za zasponsorowanie
toalety sanitarnej, panom Danielowi
Paluchowi i Marianowi Masztalerzowi przedstawicielom firmy PolDróg w Drawsku Pomorskim za u¿yczenie agregatu, p. Wies³awowi Salwie w³aœcicielowi firmy Sal-Pol z
Drawska Pom. i p. Teresie Smolich za
u¿yczenie namiotów, p. Jaros³awowi
Œwirskiemu za u¿yczenie podestu,
pañstwu Iwonie i Kazimierzowi Pokutyñskim w³aœcicielom piekarni za
ufundowanie pieczywa i ciasta.
Dziêkujemy zajezierskim kucharkom
paniom: Halinie Rasiñskiej, Danucie
Oleksiuk i Danucie Zieliñskiej za
upieczenie domowych p¹czków i
ugotowanie pysznej grochówki.
Dziêkujemy p. Wandzie Kamiñskiej
za pomoc w wyrównaniu placu przy
boisku, p. Kazimierzowi Œwi¹tczako-

wi za przewiezienie stolików i krzese³, p. Stanis³awowi Jasiñskiemu za
przywiezienie brzózek, p. Krystynie
Sawickiej za u¿yczenie stolików i
krzese³, p. Andrzejowi Œwiergal za
skonstruowanie maszynki do malowania linii na boisku, p. Emilii Jab³oñskiej w³aœcicielce firmy Bajka w
£obzie za obs³ugê fotograficzn¹,
Ksiêdzu Proboszczowi Adamowi
Polanowskiemu za odprawienie
Mszy Œw. i duchowe czuwanie nad
ca³¹ imprez¹, Stra¿y Po¿arnej za pokaz ratownictwa. Dziêkujemy równie¿ panom: Marianowi i Janowi Gralom oraz Rados³awowi Sia³kowskiemu za oprawê muzyczn¹, oraz Katarzynie i Piotrowi Œwiat³owskim za
podk³ad muzyczny podczas Mszy
Œw. Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê m³odzie¿y z Zajezierza za
utrzymanie w nale¿ytym stanie boiska do gry w pi³kê no¿n¹, za promowanie naszej miejscowoœci i za zadbanie o przychyln¹ atmosferê i
dobry nastrój wszystkich uczestników festynu. Dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli w³¹czyæ siê w
organizacjê i sprawny przebieg festynu.
Wysoka frekwencja na imprezie
zachêca do dalszych dzia³añ i prac
nad propagowaniem alternatywnych form wypoczynku. Cieszy fakt,
¿e m³odzie¿ mimo wielu wspó³czesnych form rozrywki znajduje czas
na aktywny wypoczynek.
Alicja Diak, Micha³ Tyrañski
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Z drugiej strony

Przy okazji nie obchodzonej ju¿ rocznicy œwiêta 22 lipca

Eksperyment: zsowietyzowany Polak

Kazimierz Rynkiewicz
Sporo mówi siê i pisze o Polonii
w Europie zachodniej i USA, a bardzo ma³o wiemy na temat Polonii na
wschodzie. Polecam wiêc skromn¹
ksi¹¿kê (licz¹c¹ 41 stron) autorstwa
Wojciecha Lizaka „Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939”,
wydanej w Szczecinie w 1990 r. To
szczeciñski prawnik i historyk, a
obecnie antykwariusz.
Pobyt Polaków na wschodzie
powszechnie kojarzy siê nam ze
zsy³kami na Sybir w okresie II wojny
œwiatowej. Autor opisuje ma³o znane fakty z okresu przedwojennego.
Poloniê w Rosji Sowieckiej stanowili zes³añcy po powstaniach i ich
potomkowie, emigracja zarobkowa,
¿o³nierze, inteligencja z okresu carskiego oraz skupiska Polaków w
Bia³orusi i Ukrainie. Z drugiej strony
polscy komuniœci, których Polonia
jak ju¿ interesowa³a, to jako przyczó³ek Polskiej Republiki Rad. Wed³ug
danych z kwietnia 1921 r. by³o ich w
ZSRR 18 tysiêcy. Jak podaje W. Lizak, po Rewolucji 1917 r. w Rosji znajdowa³o siê, nie uwzglêdniaj¹c ziem
nale¿¹cych do I Rzeczpospolitej,
oko³o 3 milionów Polaków.
Na III Kongresie Kominternu w
1922 r. komuniœci postanowili utworzyæ polskie autonomiczne jednostki terytorialne, które mia³y byæ zaczynem i miniatur¹ przysz³ej Polskiej
Republiki Rad. Jak pisze autor: „Na

radzieckiej Polonii rozpoczêto
wielki eksperyment zaszczepiania
Polakom komunistycznych form
¿ycia, jej to zafundowano pioniersk¹ rolê, jej droga przez to laboratorium spo³eczne stanowi³a antycypacjê doœwiadczeñ i przypadków
wielu Polaków po 17 IX 1939 r.”
We wrzeœniu 1925 r. powo³ano
pierwszy, wzorcowy, autonomiczny
rejon polski. Obejmowa³ on 650 km
kw. na wschód od ¯ytomierza (Ukraina), z centrum w Do³byszewie, przemianowanym na Marchlewsk. Marchlewszczyzna liczy³a 42 tys. osób.
Tam gdzie mieszka³o ponad 500 Polaków, powo³ywano narodowe Sowiety. Powsta³o ich tu 151. Na Bia³orusi region autonomiczny powsta³
w 1932 r. Tu powsta³o takich Sowietów 23. Stolic¹ by³ Kojdanów, przemianowany na Dzier¿yñsk. Rejon liczy³ 44 tys. ludnoœci i mia³ 1000 km
kw. Przylega³ do granicy z Polsk¹.
Feliks Edmundowicz Dzier¿yñski
osobiœcie nadzorowa³ powstanie
polskich Sowietów w ZSRR. Pisa³ do
ludnoœci tych wydzielonych rejonów: „wasz udzia³ w tutejszej pracy
praktycznej jest najlepsz¹ szko³¹
przygotowawcz¹ do waszej przysz³ej
dzia³alnoœci w Polskiej Republice
Rad”. Wyszkoleni tutaj ludzie mieli
wykorzystywaæ komunistyczne doœwiadczenie w nowej Polsce. Ta praktyka znalaz³a póŸniej, po 1945 r., zastosowanie w szkoleniu kadr wojskowych, naukowych i cz³onków PZPR
w ró¿nych instytutach w ZSRR.
W tych powo³anych Sowietach
- Marchlewszczyznie i Dzier¿yñszczyznie uczono nowych pojêæ; walki klas, wskazywano kto jest wrogiem ludu, uczono nowego „rewolu-

cyjnego” jêzyka („radziecki jêzyk
polski” mia³ stworzyæ aparaturê pojêciow¹ dla „radzieckiego Polaka”), t³umaczono, ¿e religia jest zabobonem i „opium dla ludu”.
Jak pisze Lizak, pod koniec lat
dwudziestych dobiega³a pierwsza
fala walki z religi¹, która da³a w rezultacie zburzenie 10 000 cerkwi prawos³awnych, nie mówi¹c o zamkniêtych i przerobionych na chlewnie,
magazyny lub rewolucyjne teatry.
Na przyk³ad siedzib¹ Miñskiej Sekcji Mi³oœników Sceny by³ w³aœnie
by³y koœció³. Jak zauwa¿a autor:
„Mo¿na i nale¿y w tym dopatrywaæ
siê symbolu, a¿ nadto wymownego,
dowodz¹cego, ¿e polska kultura
proletariacka poprzez radykalne zerwanie z przesz³oœci¹ z koniecznoœci
musia³a niszczyæ instytucje stanowi¹ce o innoœci Polaków. W ten sposób by³a instrumentem wynaradawiaj¹cym, prowadz¹cym przez sowietyzacjê do rusyfikacji”.
Komuniœci zak³adali szko³y, kluby
robotnicze, pisma, zwi¹zki pisarzy,
instytuty i gazety polskie, gdy¿, jak
pisa³ Dzier¿yñski: „wszystko w naszej
pracy musi byæ skierowane na przygotowanie kadr do zdobycia i rz¹dzenia Polsk¹ po sowiecku”.
Dla œredniej warstwy inteligencji
- urzêdników, nauczycieli, dzia³aczy
partyjnych itp. utworzono m.in. Wydzia³ Polski przy Instytucie Oœwiaty
im. Hercena w Leningradzie, Wydzia³ Polski Fakultetu Robotniczego
im. Pokrowskiego w Moskwie, Katedrê Jêzyka Polskiego przy Bia³oruskim Uniwersytecie w Miñsku, sk¹d
wysz³y projekty reformy jêzyka polskiego, Instytut Polskiej Kultury Proletariackiej przy Ukraiñskiej Akademii

Nauk. W 1930 r. otwarto w Kijowie
Polski Instytut Wychowania Spo³ecznego, który dwa lata póŸniej liczy³ 560
s³uchaczy. Na wyk³adowców kierowano emigrantów z Polski, najczêœciej
komunistów pochodzenia ¿ydowskiego, którym na tê okolicznoœæ zalecano polszczenie nazwisk.
Jednak te próby tworzenia „nowego cz³owieka” nie zawsze przynosi³y po¿¹dane rezultaty. E. Rozental-Szneiderman, jeden z wyk³adowców okreœli³ Polaków: „byli fanatycznie pobo¿ni i systematycznie chodzili do koœcio³a”. Inny, Polak, publicysta H. Zdziarski tak charakteryzowa³
radzieck¹ Poloniê: „Gdy teraz zwa¿ymy znaczny wp³yw kleru na te grupy
ludnoœci polskiej na terenie ZSRR,
dodamy do tego iloœæ istniej¹cych
kó³ ró¿añcowych, doœæ rozpowszechnione poczucie jednoœci narodowej (…) Tu i ówdzie opór przeciwko nowym formom, przes¹dy
szlacheckie przeszkadzaj¹ce nieraz
we wziêciu udzia³u w tworzeniu
nowych form ¿ycia, to stanie przed
nami ogrom zadañ”.
No proszê, jak¿e wiele podobnych akcentów pobrzmiewa w dzisiejszych analizach naszych niektórych publicystów i polityków narzekaj¹cych na nasze zacofane spo³eczeñstwo. Gdyby¿ to wtedy taki Rozental lub Zdziarski wynaleŸli s³owo
„mocher”, zrobili by zawrotn¹ karierê
w aparacie komunistycznym.
Ksi¹¿kê Wojciecha Lizaka warto
przeczytaæ, by zdaæ sobie sprawê,
na ile uda³ siê komunistyczny eksperyment z rusyfikacj¹ rzesz Polaków
na wschodzie i jaki to mia³o wp³yw
na rzeczywistoœæ powojenn¹ Polski. A mo¿e i ma nadal.

œmy na g³owach. Wywraca³o nas
razem z rowerami. Zawsze jak¹œ przygodê z burz¹ mamy. Dziêki Bogu
szczêœliwie doje¿d¿amy zdrowi i
uœmiechniêci na miejsce. Trzeba
przypomnieæ, ¿e pielgrzymka zaczy-

na³a siê dwadzieœcia lat temu od 2
osób - mówi³ pan Jan Zdanowicz.
Nasi pielgrzymi wyruszyli w podró¿ uœmiechniêci i z wielk¹ ochot¹ na
pokonania tak wielu kilometrów i
prze¿ycia kolejnych przygód. PJ

Pielgrzymi wyruszyli
W pi¹tek, 8 lipca, choæ pogoda
by³a fatalna i pada³ deszcz, z £obza
wyjecha³a na rowerach grupa pielgrzymów do Czêstochowy.
Start pielgrzymów by³ poprzedzony msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w
koœciele pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w £obzie w intencji
uczestników pielgrzymki.
W pielgrzymkê wyruszy³o 8
osób. Z £obza rowerami wyjecha³o
5 osób i nie s¹ to nowicjusze, ka¿dy
z ³obeskich uczestników by³ ju¿ na
takiej pielgrzymce: Jan Zdanowicz
jedzie 7. raz, Danuta Wierudzka - 8.,
Danuta Karwowska 7 raz, Helena
Zwoliñska - 3, a Tadeusz Bas - 4.
Do naszej grupy do³¹czy³o
trzech rowerzystów, którzy przybyli
do £obza ze Œl¹ska (pochodz¹ z Zabrza i Tarnowskich Gór). Liderem
grupy jest pan Jan Zdanowicz.

- Jedziemy dziœ do Benic, w sobotê do Sanktuarium w Pustkowie pod
replikê krzy¿a spod Giewontu. W
poniedzia³ek z grup¹ z Benic i Szczecina (oko³o 300 osób) wyruszamy do
Czêstochowy. W Czêstochowie bêdziemy w niedzielê. W tym roku pielgrzymka wygl¹da trochê inaczej, bo
nie koñczy siê w Czêstochowie, a
dalej, bo jedziemy pod Giewont. To
bêdzie w granicach 1200 kilometrów,
jeszcze potem dwie panie Danuty i ja
ruszamy dalej, na Szczawnicê, czyli
jeszcze oko³o 200 kilometrów, i z Nowego Targu dopiero wracamy do
£obza ju¿ poci¹gami. Razem rowerami pokonamy oko³o 1400 kilometrów. Jeden z panów ze Œl¹ska jedzie
ju¿ 15 raz. Czy deszcz, czy s³oñce, czy
spiekota, czy asfalt siê topi, jedziemy. Nawet natrafialiœmy na tak¹
sam¹ burzê, jak mieliœmy w £obzie z
gradobiciem. Dobrze, ¿e kaski mieli-
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I Komunia œwiêta
Kornelii

I Komunia œwiêta
Pauli

Patryk

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 26 brzmia³o:

„Jakie futro taki mól”

Nagrodê wylosowa³a pani Ewa Charowska, Kanie.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

