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Mieszkaniec powiatu ³obeskiego napad³ na stacjê paliw

Krad³, bo chcia³
sp³aciæ d³ugi
(SZCZECIN) Szczeciñscy policjanci
zatrzymali m³odego
mê¿czyznê, który
gro¿¹c broni¹ pneumatyczn¹ pracownikom stacji paliw
krad³ pieni¹dze. Pochodzi z powiatu
³obeskiego.
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Rozmowa z burmistrzem Reska Arkadiuszem Czerwiñskim

Czy gminom grozi
bankructwo?
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Która gmina
najbogatsza?
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Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 22.1.2013 r.

Polska neokoloni¹ – rozmowa z profesorem
Witoldem Kie¿unem
Tekst ukaza³ siê w „Tygodniku Solidarnoœæ” nr 12 (1170) 18 marca 2011.
- W jaki sposób przeniesiono pomys³ na rekolonizacjê, by objê³a
nasz¹ czêœæ Europy?
- Polska dysponowa³a kadr¹ wykwalifikowanych in¿ynierów i robotników. Wedle Ÿróde³ amerykañskich, w
1980 roku znajdowa³a siê na 12. miejscu, jeœli chodzi o wielkoœæ produkcji.
Pojawia siê wiêc kolejna fantastyczna
okazja dla œwiatowego kapita³u zdobycia atrakcyjnego rynku. I rusza George
Soros. To jeden z 10 najbogatszych ludzi na œwiecie, dorobi³ siê na spekulacjach gie³dowych.
Polska jest otwartym krajem, w którym znaczna czêœæ m³odszej kadry
przywódczej przebywa³a w USA na stypendiach. Jest wielu Cimoszewiczów,
Kwaœniewskich, Rosatich, Balcerowiczów. Leszek Balcerowicz uzyska³ tytu³
MBA na Saint John’s University. Decyzja – zaczynamy w Polsce. Wielki reprezentant œwiatowego kapita³u George
Soros przyje¿d¿a w maju ’88. Spotyka
siê z Rakowskim i Jaruzelskim. Natychmiast tworzy za miliony Fundacjê Batorego stawiaj¹c jako cele: otwarte spo³eczeñstwo i otwarty rynek. Nied³ugo
póŸniej NBP tworzy 9 banków komercyjnych z partyjnym kierownictwem.
Zaczyna siê I etap tworzenia tzw. przedsiêbiorstw nomenklaturowych. Soros
opracowuje program w oparciu o koncepcje neoliberalizmu Miltona Friedmana, absolutyzuj¹c¹ wolny rynek, w
której pañstwo nie ma nic do gadania.
Soros sprowadza Sachsa, który jest finansowany przez Fundacjê Batorego.
- Sachs spotyka siê ze strategami
Solidarnoœci.
- W maju ’89 roku idzie do Geremka. Geremek przyznaje, ¿e nie ma zielonego pojêcia o ekonomii. Jad¹ do Kuronia na ¯oliborz. Kuroñ nie zna angielskiego, wiêc zapraszaj¹ Liptona, który
pracuje w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym, a jednoczeœnie w redakcji „Gazety Wyborczej”. Kuroñ powtarza, ¿e wszystko na pewno wyjdzie
i poleca Sachsowi opracowanie programu. Jad¹ do „Gazety Wyborczej”, gdzie
jest komputer i do rana Lipton z Sachsem opracowuj¹ program. Biegn¹ do
Michnika, który te¿ wyznaje, ¿e nie ma
zielonego pojêcia o ekonomii. Ale decyduje siê napisaæ artyku³: „Wasz prezydent, nasz premier” i zobowi¹zaæ
rz¹d do realizacji programu. Nie odkrywam niczego nowego. Wszystko jest w
ksi¹¿ce Jeffreya Sachsa: „Koniec z
nêdz¹. Zadanie dla naszego pokolenia”. PóŸniej Sachs spotyka siê z OKP
w sejmie…
- …wiêkszoœæ pos³ów te¿ nie ma
wiedzy ekonomicznej…
- Aleksander Ma³achowski przyzna³ póŸniej: „Byliœmy jak barany”.
Powstaje pytanie: kto ma realizowaæ tê
koncepcjê? Jako pierwszy brany jest
pod uwagê Trzeciakowski, który odmawia. Nie zgadzaj¹ siê tak¿e Józefiak i
Szymañski. Wtedy Stefan Bratkowski
stawia moj¹ kandydaturê. Ja jestem w

Burundi, gdzie nie ma ambasady, dlatego dzwoni ambasador z Kenii, ale nie
umie sprecyzowaæ o jak¹ propozycjê
chodzi. Brakowa³o mi roku do zakoñczenia realizacji 10-letniego programu
ONZ, st¹d odmawiam. Wtedy Kuczyñski ni st¹d, ni zow¹d ³apie Balcerowicza. Co ciekawe, Balcerowicz robi doktorat w ’75 roku, a w ’89 nie ma jeszcze
habilitacji. Kiedy pracowa³em w Wydziale Zarz¹dzania UW, to nasi adiunkci musieli w ci¹gu piêciu lat zrobiæ habilitacjê. W przeciwnym razie byli
zwalniani. Sprawa druga – Balcerowicz
nie bra³ udzia³u w pracach Okr¹g³ego
Sto³u. Po trzecie – nigdy w ¿yciu niczym
nie kierowa³. Dobór wiêc bardzo dyskusyjny. W tym czasie OKP tworzy komisjê do stworzenia programu gospodarczego pod przewodnictwem prof. Janusza Beksiaka. I wtedy Mazowiecki stawia sprawê na ostrzu no¿a – albo oni,
albo my. Zostaje Balcerowicz.
- Dlaczego inni nie chcieli jej realizowaæ?
- Bo poza zd³awieniem inflacji,
skutkowa³a zniszczeniem pañstwowych przedsiêbiorstw, likwidacj¹ PGRów, masowym bezrobociem, a jednoczeœnie zalewem importu – importowaliœmy wówczas nawet spinki do w³osów
i makulaturê. Przyje¿d¿am wtedy do
Polski i widzê mleko francuskie na
pó³kach. Kuzynka mówi mi, ¿e jest propaganda, by nie kupowaæ polskiego
mleka, bo rzekomo butelki myje siê
proszkiem ixi. Pytam o „Mazowszankê”, któr¹ zawsze lubi³em. Okazuje siê,
¿e nie ma. Mo¿na za to nabyæ niemieckie wody mineralne. Chcê kupiæ krem
do golenia Polleny. A trzeba pamiêtaæ,
¿e Szwedzi specjalnie przyje¿d¿ali do
Polski po wódkê i polskie kosmetyki.
Polleny te¿ nie ma, jest Colgate. W
koñcu ekspedientka znajduje Pollenê w
magazynie. Widzê, ¿e jest trzy razy tañsza. Kobieta t³umaczy, ¿e bardziej op³aca jej siê sprzedawaæ dro¿szy towar,
wiêc polskiego nie wystawia. Krótko
mówi¹c, rozpoczyna siê œwiadoma likwidacja konkurencji. Siemens kupuje
polski ZWUT, który dysponuje wówczas monopolem na telefony w Zwi¹zku Radzieckim. Niemcy daj¹ pracownikom dziewiêciomiesiêczn¹ odprawê.
Wszyscy s¹ zadowoleni. Po czym burz¹
budynek, ca³¹ aparaturê przenosz¹ do
Niemiec i przejmuj¹ wszystkie relacje z
Rosj¹. Likwiduje siê „Kasprzaka”, produkcjê uk³adów scalonych, diod, tranzystorów, a nawet naszego wynalazku,
niebieskiego lasera. Wykupuje siê polskie cementownie, cukrownie, zak³ady
przemys³u bawe³nianego, œwietn¹ wytwórniê papieru w Kwidzyniu. A my
uzyskane pieni¹dze „przejadamy”.
- Najwiêkszy skandal to jednak
sprawa Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
- Kupi³em wtedy œwiadectwo NFI
za 20 z³, wychodzê z banku i zatrzymuje
mnie mê¿czyzna oferuj¹c za nie 140 z³.
Okaza³o siê, ¿e posiadacz 35 proc. akcji

mia³ prawo do podejmowania decyzji
sprzeda¿y. NFI tworzy³o ponad 500 najlepszych przedsiêbiorstw. Wszystkie
upad³y albo zosta³y za grosze sprzedane. I potem te œwiadectwa by³y po 5 z³.
Toczy³y siê procesy, m. in. Janusza
Lewandowskiego, zakoñczony w zesz³ym roku uniewinnieniem. Wszyscy
porobili kariery, a Balcerowicz dosta³
Order Or³a Bia³ego i by³ kandydatem do
Nagrody Nobla. To nie do wiary!
- Polska odda³a banki, a sektor
energetyczny przejmuj¹ firmy narodowe innych pañstw, np. szwedzki
Vatenfall.
- Wczeœniej TP SA przej¹³ pañstwowy France Telecom. Podobnie dzia³o
siê w Afryce. Wszystkie towary eksportowane z Europy albo Ameryki by³y bez
porównania dro¿sze. Kupi³em w Afryce volkswagena za 15 tys. dolarów,
przyjecha³em do Berlina, patrzê – kosztuje tylko 8 tys. Teraz tak¿e ceny artyku³ów przemys³owych s¹ w Polsce du¿o
wy¿sze, zaœ p³ace ni¿sze. Na tym polega
interes firm zagranicznych. Gdyby p³ace, ¿¹daniem zwi¹zków zawodowych,
doprowadzono do poziomu wynagrodzeñ za granic¹, to koncerny przenios³yby siê do Rumunii, Chin lub Afryki.
- Czy podobnie rekolonizowano
inne kraje, które wychodzi³y z komunizmu?
- Tak, tê koncepcjê zrealizowano w
ca³ej Europie Œrodkowej.
- Jak ocenia Pan aktualn¹ sytuacjê Polski?
- Jest tragiczna. Suma d³ugu pañstwa i d³ugu prywatnego przekracza
poziom dochodu narodowego. A d³ug
roœnie, bo ca³e te 20 lat mamy ujemny
bilans w handlu zagranicznym. ¯yjemy
wedle filozofii sformu³owanej przez
premiera Tuska – „tu i teraz”. Nie ma
¿adnego planu strategicznego.
- Czy limity emisji Co2 to pomys³
na doprowadzenie do upadku polskiego przemys³u?
- Pakiet klimatyczny jest korzystny
dla zachodu Europy, który kombinuje,
by eksploatowaæ kraje Europy Œrodkowej. To maj¹ byæ neo-kolonie. Temu
s³u¿y likwidacja polskich banków, ciê¿kiego przemys³u i handlu. To s¹ ostatnie
lata polskiego handlu.
- Czyli Polacy nie maj¹ byæ w³aœcicielami du¿ych firm?
- Taki jest cel. Polsce grozi powa¿ny kryzys finansowy. Zagro¿ony jest
system ubezpieczeñ spo³ecznych. Jak
mo¿na by³o stworzyæ OFE – kilkanaœcie
zagranicznych firm, które bior¹ po 7,5
proc. prowizji? Nale¿a³o powo³aæ jedno polskie towarzystwo emerytalne,
które tworzy fundusz inwestuj¹cy tylko
w budowê wie¿owców, du¿e przedsiêbiorstwa i na tym zarabia. Tak jak ONZ,
którego fundusz emerytalny jest w³aœcicielem wie¿owców w Nowym Jorku,
których wartoœæ idzie co roku w górê.
Ale zagranicznym firmom ubezpieczeniowym dawaæ takie zarobki?!
- Za granic¹ pracuje ju¿ 1,5 mln

Polaków. Jakie bêd¹ konsekwencje
masowej emigracji zarobkowej?
- Tragiczne. Zabraknie nam specjalistów i robotników wykwalifikowanych, a to ograniczy mo¿liwoœci rozwoju. Najzdolniejsi wyje¿d¿aj¹ i tylko niewielki procent z nich wróci. W tej chwili przysy³aj¹ jeszcze pieni¹dze do Polski, ale to siê skoñczy, kiedy œci¹gn¹
rodziny. A przecie¿ wymieramy jako
naród, bo statystyczna Polka rodzi 1,23
dziecka.
Program Solidarnoœci sformu³owany na I zjeŸdzie w Oliwie to by³a koncepcja samorz¹dnoœci – tworzenia samorz¹dów przedsiêbiorstw i samorz¹dów zawodowych. Po ’89 roku uda³o
siê utworzyæ 1500 spó³ek pracowniczych, które dziœ œwietnie prosperuj¹.
Ale na poziomie pañstwa projekt „S”
odrzucono.
Rozmawia³ Krzysztof Œwi¹tek.
Prof. Witold Kie¿un – teoretyk zarz¹dzania, uczeñ Tadeusza Kotarbiñskiego, wyk³ada w Akademii Leona
KoŸmiñskiego w Warszawie; ¿o³nierz
AK, powstaniec warszawski, wiêzieñ
sowieckich ³agrów.
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Która gmina
najbogatsza?
(POWIAT). Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach podatkowych gmin za 2011 rok, najwy¿sze dochody podatkowe w powiecie ³obeskim mia³a gmina Resko.
W powiecie ³obeskim najwy¿szy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkañca mia³a gmina Resko 1082,33 z³, gdy œredni wskaŸnik dla
kraju wynosi³ 1276,32 z³. Nie dziwi
ta sytuacja, patrz¹c na to, jakie zak³ady prosperuj¹ w Resku. Z drugiej
strony przy sporej iloœci i wielkoœci
zak³adów to w³aœnie tutaj obserwuje siê du¿e bezrobocie.
Pod wzglêdem dochodów po-

datkowych na drugim miejscu znalaz³a siê gmina £obez – 976,77 z³,
tu¿ za £obzem uplasowa³a siê gmina Wêgorzyno – 948,78 z³. Gmina
Dobra uzyska³a 845,22 z³, natomiast gmina Radowo Ma³e – 775,44
z³.
Warto zwróciæ uwagê na s¹siaduj¹c¹ z Reskiem gminê P³oty, której dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkañca wynosi
zaledwie 740,11 z³. To pokazuje, jak
spore s¹ ró¿nice pomiêdzy gminami
w ich dochodach w³asnych, uzale¿nionych w znacznej mierze od funkcjonuj¹cych na danym obszarze
firm i zak³adów pracy.
MM

Mandat radnego
dla Piotra Hebdy
(DOBRA). Znane s¹ ju¿ wyniki wyborów w Dobrej. Choæ
uprawnionych do g³osowania
by³o 921 osób, wydano 210 kart.
Frekwencja wynios³a 22,8 proc.
Dwa g³osy by³y niewa¿ne.
Mandat uzyska³ 36. letni Piotr
Hebda z KW Wyborców Akcja

Wyborcza. Na tego kandydata zag³osowa³o 108 wyborców, co stanowi 51,92 proc. g³osuj¹cych.
Alina Soborska uzyska³a 52 g³osy, co stanowi 25 proc. wszystkich
g³osuj¹cych. Z kolei na 18. letniego
Emila Chodania kandydata KW
Wyborców M³odzi w Gminie zag³osowa³o 48 wyborców (23,08 proc.).

Burmistrz apeluje
(WÊGORZYNO) Burmistrz
M. KuŸmiñska zaapelowa³a do
mieszkañców, by do 31.01.13 zg³aszali wszelkie usterki (np. zalewanie

piwnic), jakie mog³y powstaæ przy
wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i
wodoci¹gowej, zwi¹zanych z projektem Aglomeracja Wêgorzyno. (r)
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Mieszkaniec powiatu ³obeskiego napad³ na stacjê paliw

Krad³, bo chcia³
sp³aciæ d³ugi

(SZCZECIN) Szczeciñscy policjanci zatrzymali m³odego mê¿czyznê, który gro¿¹c broni¹
pneumatyczn¹ pracownikom stacji paliw krad³ pieni¹dze. Pochodzi z powiatu ³obeskiego.
Do napadu dosz³o w Szczecinie
w minion¹ niedzielê w nocy. Po
godzinie 1.00 na stacjê paliw w
dzielnicy Pogodno przyszed³ m³ody
mê¿czyzna, który mia³ zakryt¹ szalikiem twarz, a na g³owie czapkê.
Za¿¹da³ od pracuj¹cej tam kobiety
wydania pieniêdzy. W tym samym
czasie do œrodka wesz³o dwóch
m³odych klientów, którzy sp³oszyli
napastnika.
Na miejsce zdarzenia policjanci
wezwali przewodnika z psem, który

REM-BUD

Remonty domów,
mieszkañ
klatek schodowych.
Szybko, tanio i solidnie
Tel. 791-278-411

doprowadzi³ do mê¿czyzny siedz¹cego nieopodal w samochodzie.
Okaza³ siê nim 27-letni mieszkaniec
powiatu ³obeskiego. Zosta³ zatrzymany. Policjanci znaleŸli przy nim
broñ pneumatyczn¹ oraz maczetê.
Mê¿czyzna przyzna³ siê do usi³owania napadu.
Okaza³o siê, ¿e to nie jego pierwszy rozbój. W grudniu ubieg³ego
roku, równie¿ na stacji paliw na
Pogodnie, zagrozi³ kobiecie pracuj¹cej na bramce broni¹ i za¿¹da³
wydania pieniêdzy. Przestraszona
kobieta wyda³a napastnikowi 2.700
z³.
Zatrzymany sprawca us³ysza³
wczoraj dwa zarzuty. Nie by³ wczeœniej notowany za ¿adne przestêpstwa. Mê¿czyzna pochodzi z powiatu ³obeskiego, pracuje i mieszka w
Szczecinie, sam jest pracownikiem
innej stacji paliw. Dlaczego krad³?
Jak wyjaœni³, mia³ problemy finansowe, d³ugi i gotówka potrzebna mu
by³a na ich sp³acenie.
Za pope³nione przestêpstwa
mê¿czyŸnie grozi do 12 lat pozbawienia wolnoœci. Dzisiaj s¹d ma
zdecydowaæ o tymczasowym aresztowaniu napastnika.
(kp)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 22.1.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Borkowo Wlk. - gospodarstwo z
domem, dwoma budynkami gospodarczymi, dzia³k¹ 90 ar. Ok.115 tys.
tel. 501 307 666.

Zatrudniê ca³orocznie pana (chêtnie po 50-roku ¿ycia) na stanowisko
gospodarza oœrodka w DŸwirzynie.
Tel. 668-103-008.

Zwierzynek - samodzielna po³owa
domu 65 mkw do remontu dzia³ka
1100 mkw. 49 000 z³, tel. 783 534
677.
Mieszewo - 7,12 ha ziemi uprawianej sprzedam za 12.500 ha, tel. 660
206 833.
Nowogard okolice ok. 2 ha pod
KRUS, dop³aty tel. 889 133 882.
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy
w Gryficach przy ul. Sportowej
5A; na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
– zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715
po godz. 16-tej.
Podnajmê czêœæ lokalu w centrum
Gryfic kosmetyczce (ale nie koniecznie). Tel. 501-141-136.
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183

BIZNES
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta) do wynajêcia od 01.02.
2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

Zatrudniê mechanika maszyn rolniczych. Wymagane doœwiadczenie,
prawo jazdy kat. B i T. Tel. 667 612
010.

Glazura, terakota, wykoñczenia
wnêtrz. Tanio i profesjonalnie.
Tel. 507-827-130.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

Drzewo opa³owe i kominkowe ³upane. Tel. 667-612-010.

Region

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, z doœwiadczeniem Polska + Norwegia.
Tel. 607 585 561.

Region

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam dwie nowe szafy trzydrzwiowe. Tel. 510 332 012

Powiat œwidwiñski

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Powierzchnia 53
mkw., w bloku na II piêtrze. 2 pokoje
+ piwnica. Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel.
663 248 859.
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

Powiat gryficki
Sprzedam jasne, parterowe, 2–pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych; £obez ul. Bema
(hale ZNMR ). Zapraszamy. Tel. 721
766 576.

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie.
Rozpoczêcie 07.02.2013r.
Tel. 668 151 221

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
DOBRA - lokal u¿ytkowy, pow. 137,76 mkw
- CENA 93.000 z³
DOBRA- lokal u¿ytkowy o pow. 281 mkw, czêœciowo zaadaptowany pod
przychodniê
- CENA 399.000 z³
DRAWSKO POM. (okolica) - oœrodek wczasowy z w³asn¹ lini¹ brzegow¹
- CENA 2.000.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r. - CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw - CENA 700.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej,
pow. 227,8 mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
IÑSKO - 3 lokale o pow. 30/49,4/85,1 mkw
- CENA 2700 z³/mkw netto
PO£CZYN ZDRÓJ - lokal u¿ytkowy 40 mkw w centrum, parter
- CENA 140.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CENA 500.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CENA 750.000 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
RESKO (okolica) - lokal o pow. 46 mkw u¿ytkowany dotychczas jako sklep
- CENA 43.000 z³
RESKO (okolica) - dom wczasowy - pensjonat o pow. 400 mkw, dzia³ka 1515 mkw - CENA 495.000 z³
WÊGORZYNO - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 57 mkw, dzia³ka 113 mkw w centrum - 150.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17 mkw - CENA 85.000 z³
WÊGORZYNO (okolica)-sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka 300 mkw - CENA 150.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw w centrum, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ (okolica) - gospodarstwo o pow. 169 mkw + 2 hale produkcyjne
- CZYNSZ 3.000 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 40 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw, parter
- CZYNSZ 850 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 3.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 4.500 z³
RESKO - gabinet lekarski o pow. 20,4 mkw, parter
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - lokal pod gabinet stomatologiczny pow. 20,7 mkw
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 8.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

tygodnik ³obeski 22.1.2013 r.

Z ¯YCIA POWIATU

LOT ma swojego
dyrektora
(POWIAT). Lokalna Organizacja Turystyczna ma ju¿ swojego dyrektora biura.
Jednym z punktów posiedzenia
zarz¹du LOT, które odby³o siê 27
stycznia by³ wybór dyrektora biura.
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Ruiny do obudowy

Do konkursu zg³osi³y siê cztery osoby: Lidia Lalak-Szawiel, Magdalena Moszyk, Alksandra Muszalska
oraz Ilona Szyku³a. Zarz¹d jednog³oœnie wybra³ kandydaturê Lidii
Lalak-Szawiel.
op

Najtrudniej na wsi
(POWIAT). W listopadzie
ubieg³ego roku bez pracy w powiecie ³obeskim pozostawa³o
3276 osób. Najwiêkszy procent
bezrobotnych mieszka w gminie
Radowo Ma³e oraz w gminie Resko.
W gminie £obez w listopadzie
ubieg³ego roku bez pracy pozostawa³o 1060 osób, w tym 401 zamieszka³ych na wsi. WskaŸnik bezrobocia, czyli procentowy udzia³ liczby
bezrobotnych w liczbie ludnoœci w
wieku produkcyjnym wynosi³ 11,2
proc. i by³ najni¿szy w ca³ym powiecie. W gminie Wêgorzyno bez pracy
pozostawa³o 603 osoby, w tym 419
na wsi. WskaŸnik bezrobocia wy-

niós³ 13,1 proc. W gminie Dobra
zarejestrowano 412 bezrobotnych
w tym 219 zamieszka³ych na wsi,
wskaŸnik bezrobocia wyniós³ tu 14
proc. W gminie Resko z kolei bez
pracy pozostawa³o 818 osób, w tym
467 mieszkaj¹cych na terenie wiejskim. WskaŸnik bezrobocia wynosi³
15,3 proc. Trudna sytuacja utrzymywa³a siê równie¿ w gminie Radowo
Ma³e. Zarejestrowanych by³o 383
bezrobotnych, wskaŸnik bezrobocia wyniós³ 15,6 proc.
£¹cznie w powiecie ³obeskim
mieszka³o 3276 osób pozostaj¹cych
bez pracy, w tym 624 osoby w wieku
do 25 lat. WskaŸnik bezrobocia dla
powiatu wyniós³ 13,2 proc. MM

POLICJA APELUJE DO
MIESZKAÑCÓW POWIATU
W zwi¹zku z zaistnia³ymi na terenie dzia³ania naszej Komendy
Powiatowej Policji dwukrotnymi
zdarzeniami, dotycz¹cymi kradzie¿y torebek kobietom poruszaj¹cym
siê w godzinach wieczornych ulicami £obza, apelujemy do mieszkañców naszego powiatu, aby zawraca-

Naruszenie zakazu
s¹dowego
14.01.2013 r. na drodze Wêgorzyno – Przytoñ, Piotr J., mieszkaniec gminy Wêgorzyno, kierowa³
rowerem wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi i rowerami wydanemu przez SR w £obzie.

Kolizja drogowa
14.01.2013 r. w £osoœnicy, Marek R., kieruj¹c samochodem Citro-

li uwagê na osoby poruszaj¹ce siê za
nimi, a ponadto starali siê nie nosiæ
drogocennych i wartoœciowych
przedmiotów w torebkach.
Jednoczeœnie zwracamy siê z
proœb¹, aby w przypadku zaistnienia
podobnego zdarzenia natychmiast
powiadomiæ o tym fakcie Policjê.

en, w trakcie manewru mijania z
samochodem BMW, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci nadmiernie
zbli¿aj¹c siê do osi jezdni, w wyniku
czego dosz³o do zderzenia lusterkami.

NietrzeŸwy rowerzysta,
15.01.2013 r. na drodze Siedlice
– Rekowo W³adys³aw K. kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
1.29 mg/l.

(DOBRA). O zabezpieczeniu
ruin zamku w Dobrej mówi siê od
dawna. Stosunkowo od niedawna
ich w³aœcicielem jest gmina.
Wczeœniej bowiem by³y w rêkach
konserwatora zabytków.
W³odarze miasta widz¹c, jak ich
zabytek niszczeje, podjêli dzia³ania, zmierzaj¹ce do ich przejêcia.
Konserwator chêtnie pozby³ siê balastu i od razu za¿¹da³ tego, czego
sam dotychczas nie wykona³, czyli
pe³nej dokumentacji, badañ, zabezpieczeñ itd. Pracownicy doberskiego magistratu postanowili jednak
pójœæ dalej. Nie tylko zabezpieczyæ
mury, ale i wykorzystaæ je. W jaki
sposób? £¹cz¹c istniej¹ce mury z
nowoczesnymi elementami architektonicznymi. W tym wypadku – z
platform¹ widokow¹ umieszczon¹
na murach. Schody maj¹ zostaæ
wkomponowane w by³¹ wie¿ê, w

której po dawnych schodach pozosta³ jedynie œlad na murach. Szczyt
murów ma zostaæ œciêty, albowiem
ceg³a, która siê tam znajduje, jest ju¿
na tyle zwietrza³a, ¿e nie pozostawia
wyboru. Nim jednak platforma powstanie, minie jeszcze sporo czasu,
bowiem w pierwszym rzêdzie konieczna jest konserwacja i zabezpieczenie murów przed dalszymi
pêkniêciami oraz oczyszczenie ich
z rosn¹cych na nich ma³ych drzewek. Z tym jest jednak problem, bo
prace tego typu kosztuj¹, a gmina
pieniêdzy nie ma. Zdana jest na
poszukiwanie ich z zewn¹trz, przy
czym musi mieæ zabezpieczone
œrodki na wk³ad w³asny. Kolejny
wydatek to zamontowanie nowoczesnych elementów, które równie¿
kosztuj¹. A jeœli gminie nie uda siê
pozyskaæ œrodków i mury zawal¹
siê? Pozostanie ortofotomapa, która ju¿ zosta³a wykonana.
MM
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REKLAMA

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie w gazetach:

Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE
www.wppp.vel.pl

Szukasz Pracy? To praca szuka ciebie!
Instytut Edukacji Komputerowej zaprasza do udzia³u w projekcie dofinansowanym ze œrodków UE, który dziêki odbyciu p³atnych
sta¿ów zawodowych, praktycznych kursów, warsztatów i treningów, a tak¿e dofinansowania wynagrodzenia, profesjonalnego
doradztwa i poœrednictwa pracy w realny sposób umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego miejsca zatrudnienia w bran¿y turystycznej.
Projekt skierowany do osób pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12
miesiêcy w wieku poni¿ej 25 roku ¿ycia.
Oferujemy:
• Stypendium finansowe dla uczestników na czas trwania szkoleñ
• Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
• Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
• Bezp³atny dojazd na szkolenia oraz dzia³ania aktywizuj¹co
-motywuj¹ce (lub refundacja kosztów dojazdu)
• Wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie sta¿y
• Gwarantowane zatrudnienie dla czêœci uczestników projektu
z wynagrodzeniem dotowanym przez Uniê Europejsk¹
(Subsydiowane zatrudnienie)
• Poradnictwo psychologiczno-aktywizuj¹ce
• Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
• Gwarantowany 3-miesiêczny sta¿ zawodowy daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych
pracodawców

CMYK

• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
• Kurs komputerowy
• Œwiadectwo/ certyfikat
Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - styczeñ 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin
rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w siedzibie Biura Projektu
"Twoja szansa na rynku pracy"
mo¿na uzyskaæ w biurze projektu
Instytut Edukacji Komputerowej
Ul. Obozowa 5
78-100 Ko³obrzeg
Tel. (94) 352 32 99 /(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

tygodnik ³obeski 22.1.2013 r.
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Walne Zebranie
„Naszej Krainy Sielsko”

18 stycznia 2013
roku odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia
„Nasza Kraina Sielsko”.
Z dum¹ przygl¹da³em siê, jak
wype³nia siê niedu¿a sala w naszej
by³ej szkole w Sielsku, do której
chodzi³em w latach 50. i 60. ubieg³ego wieku, kiedy dyrektorem by³ pan
Murii, a wyk³adowcami panie Maria Murii, Wies³awa Maruszkiewicz
Sobuœ i Barbara Rudolf Osiecka.
Mile wspominam te lata, by³y cudowne. A teraŸniejszoœæ? Te¿ jest
wspania³a.
W 2009 r. za³o¿ycielami naszego Stowarzyszenia by³o 20 osób,
przed zebraniem – 29, a po nim ju¿
34. i to jest cudowne.
Przed spotkaniem kolega i cz³onek Stowarzyszenia by³ sceptyczny:
- obecnych na spotkaniu policzysz
na palcach jednej rêki, a je¿eli bêdzie wiêksza frekwencja, to kilometr do domu wracam pieszo – powiedzia³. Sta³o siê.
Jestem dumny z Naszej Spo³ecznoœci Sielska.
Zrealizowaliœmy zadanie bardzo trudne – projekt „Sadzawka”. Z
wysypiska œmieci utworzyliœmy teren wypoczynkowy. Zadanie zaplanowane i zakoñczone. Czekamy na
refundacjê. Chwa³a Tym, którzy
przy tym pracowali!
Obecnie nast¹pi³y nieznaczne
zmiany w Zarz¹dzie Stowarzyszenia, jednak¿e idea pozosta³a ta sama
– konsolidacja mieszkañców nad
upiêkszeniem naszej wsi.
Dziêkujê Naszej Spo³ecznoœci
za obdarowanie nas, Zarz¹du Stowarzyszenia, zaufaniem na kolejn¹
kadencjê i proszê o jedno – dzia³ajmy i pracujmy razem.
Plany na przysz³oœæ mamy i to
bardzo ambitne. W obecnej chwili
mamy ma³e przyhamowanie, k³opoty z przejêciem dzia³ek, na których
bêd¹ realizowane nasze zdania. S¹
one w³asnoœci¹ Agencji Nieruchomoœci Rolnych. ¯eby mo¿na by³o
korzystaæ z funduszy PROW-u na

ma³e projekty, teren musi byæ w³asnoœci¹ lub u¿ytkowany przez
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie i na
minimum 5 lat u¿yczony dla Stowarzyszenia – tak stanowi¹ przepisy
unijne.
Powrócê do planów Stowarzyszenia. Mamy gotowy projekt pt.
„Nasza Pere³ka – wypoczynek –
relaks – rekreacja”, nagrodzony w
konkursie „Najlepszy Ma³y Projekt” na konferencji LGD CIW w
£obzie, zorganizowanej w Tarnowie 18.12.2012 r. Drugi pomys³ „na
tapecie” - k¹pielisko z pomostem
nad naszym jeziorem Sambórz
Wielki w Sielsku. Zadanie to, przez
cz³onków Stowarzyszenia jest stawianie na pierwszym miejscu do
realizacji.
Kolejnym zadaniem by³oby
uporz¹dkowanie przypa³acowego
parku, niegdyœ piêknego, obecnie
jego obrze¿a sta³y siê dzikim wysypiskiem œmieci. W parku znajduj¹
siê ruiny pa³acu, aleja grabowa,
piêkny starodrzew i dwa oczka wodne. Wszystko to nale¿y uporz¹dkowaæ, zabezpieczyæ, wyeksponowaæ. Teren ten jest pod nadzorem
konserwatora zabytków. Wygl¹da
na to, ¿e je¿eli tego nie zrobimy,

bêdzie to wysypisko œmieci poroœniête chaszczami. Przykro mi o tym
mówiæ, ale nie wszyscy nasi wspó³mieszkañcy rozumiej¹, do czego
s³u¿¹ kosze na œmieci.
Kolejnym jest pomys³ mojej
¿ony Mieci – utworzenie œcie¿ki
rowerowej £obez – Dobra, z wykorzystaniem by³ego torowiska kolejki w¹skotorowej.
W realizacji tych pomys³ów potrzebna jest przychylnoœæ i pomoc
w³adz lokalnych. Od naszego Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie zawsze mamy wsparcie i opiekê. Pani
Burmistrz M. KuŸmiñska, pani sekretarz M. Banasik wraz z za³og¹
UM i radni s³u¿¹ pomoc¹ naszemu
Stowarzyszeniu w ka¿dej formie, i
za to im dziêkujemy. Dziêkujemy
te¿, za poœrednictwem przyjaznego
nam wszystkim Tygodnika £obeskiego z red. nacz. Kazimierzem
Rynkiewiczem i jego za³og¹, Zarz¹dowi LGD w £obzie, za porady,
wsparcie, a czasem i „kopniaka”
pobudzaj¹cego do kolejnych kroków w przysz³oœæ.
Dziêkujê naszym Sponsorom;
bez ich wsparcia nasz projekt „Sadzawka” by³by niewykonalny.
Wszystkim, którzy nas wspieraj¹ i
s³u¿¹ pomoc¹ – WIELKIE DZIÊKI.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jeszcze sporo
funduszy do wykorzystania na rozwój i upiêkszanie naszych WIOCH!
Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie, nadzoruj¹cy rozdzia³ tych pieniêdzy, zachowuje siê jak przys³owiowy „pies ogrodnika”; sam nie zje
i nikomu nie da.
Zachêcam zapaleñców, takich
jak my, do skorzystania z tych unijnych œrodków, pokonuj¹c wytrwa³oœci¹ i cierpliwoœci¹ biurokracjê
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Wspomnê te¿ o Agencji Nieruchomoœci Rolnych, z któr¹ mamy
k³opoty w przekazywaniu naszej
Gminie Wêgorzyno, i nam, kilku
arów ziemi. Sprzedaj¹ Nasz¹ Ojcowiznê obcokrajowcom w tysi¹cach
hektarów, a dla nas nie mog¹ przekazaæ kilku arów ZIEMI, za któr¹
oddawali ¿ycie nasi RODZICE na
wszystkich frontach œwiata. Rzuci³em kilka ostrych s³ów, ale czasami
trzeba wstrz¹sn¹æ.
Czasem jedno drobne mi³e s³owo budzi nas do ¿ycia, do czynienia
dobra, do uto¿samiania siê we
wspólnocie naszego jestestwa.
Z powa¿aniem
Prezes Stowarzyszenia „Nasza
Kraina Sielsko” M. J. Kotwicki
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JEST NAS CORAZ MNIEJ!
(£OBEZ).Systematycznie
spada liczba ludnoœci
w gminie, jednoczeœnie
wzrasta liczba osób w
wieku poprodukcyjnym.
Rosn¹ce bezrobocie z
pewnoœci¹ nie napawa
optymizmem na
przysz³oœæ. Wœród osób
doros³ych przewa¿a
liczba kobiet nad
mê¿czyznami,
w ostatnich latach
jednak rodzi siê
wiêcej ch³opców.
W sk³ad gminy wchodzi 31
miejscowoœci, w tym 21 so³ectw:
Be³czna, Bonin, Dalno, Dobieszewo, Grabowo, Karwowo, Klêpnica,
£ob¿any, Meszne, Niegrzebia, Poradz, Prusinowo, Ro¿nowo £obe-

skie, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle,
Zagórzyce, Zajezierze.
Zgodnie z katalogiem adresowym
udostêpnionym przez Urz¹d Miejski
(stan na 10.01.2013) w £obzie mieszka 10.364 osób, w tym 5.417 kobiet i
4.947 mê¿czyzn. Ogólnie kobiet jest
o 470 wiêcej. W wieku powy¿ej 60
roku ¿ycia na terenie miasta mieszka
1.332 kobiety i 534 mê¿czyzn, czyli o
798 wiêcej kobiet.

W wieku od 18 do 60 roku ¿ycia
mieszka w gminie 3.237 kobiet a w
przedziale wiekowym 18-65 lat
3.512 mê¿czyzn. W wieku od 16 do
17 lat jest 169 kobiet i 148 mê¿czyzn. Inaczej sytuacja w rozk³adzie p³ci wygl¹da w rocznikach
m³odszych. W wieku od 7-15 lat jest
370 dziewcz¹t natomiast ch³opców
– 418. Mniej dziewczynek jest równie¿ w przedziale wiekowym od 0
do 6 lat - 309, gdy ch³opców jest
335. Wœród populacji ³obeskiej jest

1.749 mieszkañców poni¿ej 18 roku
¿ycia i 8.615 doros³ych.
Wsi¹ licz¹ca najwiêcej mieszkañców w gminie jest Dalno licz¹ce
454 mieszkañców w tym 233 kobiety i 221 mê¿czyzn. Poni¿ej 18 roku
¿ycia mieszka tu 109 osób, doros³ych z kolei – 345. W wieku 16-18
lat jest 16 kobiet i 7 mê¿czyzn, w
przedziale wiekowym 7-15 lat - 23
dziewcz¹t i 27 ch³opców, natomiast
w przedziale wiekowym 0-6 lat – 17
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Kino Orange w Wêgorzynie
dziewczynek i 19 ch³opców.
Najmniej osób mieszka w Polakowie – 4 osoby – 1 kobieta i 3
mê¿czyzn, o 1 osobê wiêcej mieszka w Zdzis³awicach – 1 kobieta i 4
mê¿czyzn; w obu miejscowoœciach
wszyscy mieszkañcy s¹ doroœli.
Drug¹ co do wielkoœci wsi¹ pod
wzglêdem liczby mieszkañców jest
Dalno. Mieszka w nim 345 osób, w
tym 185 kobiet i 160 mê¿czyzn.
Poni¿ej 18 roku ¿ycia mieszka tu 81
mieszkañców.
W ca³ej gminie £obez mieszka
14.161 mieszkañców, w tym 7.277
kobiet i 6.884 mê¿czyzn, w tym do
18 roku ¿ycia 2.556 osób i 11.605
doros³ych. Dziewczynek w wieku 06 lat jest 432, ch³opców – 487. W
wieku 16-17 lat mieszka w gminie
250 dziewcz¹t i 232 ch³opców.
Liczba mieszkañców w gminie
£obez w wieku przedprodukcyjnym
spad³a w latach 2008-2012 o 177
osób, czyli o 7,81 proc. Nic nie
wskazuje na to, aby tendencja ta
uleg³a zmianie w najbli¿szych latach. Spad³a równie¿ liczba ludnoœci w wieku produkcyjnym o 252
osoby (o 2,53 proc.). Wzros³a natomiast liczba ludnoœci w wieku poprodukcyjnym o 259 osób (o 12,08
proc.).
Ogólnie w tym okresie nast¹pi³
spadek liczby ludnoœci o 170 osób
(ok. 1,2 proc.).
Bezrobocie
Mimo spadku liczby mieszkañców gminy w wieku produkcyjnym,
wzrasta liczba osób bezrobotnych.
Dla porównania w 2008 bez pracy w
gminie £obez pozostawa³o 847
osób, gdy pod koniec 2011 roku ju¿
1209 osób bezrobotnych. W listopadzie 2012 roku liczba bezrobotnych
w gminie £obez wynosi³a 1060
osób, w tym 570 kobiet.
Stopa bezrobocia, czyli procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w
liczbie ludnoœci aktywnej zawodowo (tzn. pracuj¹cej i bezrobotnej)
wynosi³ w gminie £obez w 2008
roku 20,5 proc., natomiast w 2011
roku ju¿ 26,2 proc. W powiecie
³obeskim z kolei w 2008 roku stopa
bezrobocia wynosi³a 23,9 proc, najwy¿sza stopa bezrobocia mia³a
miejsce w roku 2009 - 30,5 proc. i od
tamtego czasu maleje. W listopadzie 2012 roku wynosi³a ona 28
proc. (dla województwa zachodniopomorskiego – 17,4 proc.).
Stopa bezrobocia w gminie
£obez by³a œrednio o oko³o 50 proc.
wy¿sza od stopy dla województwa i
a¿ dwukrotnie wy¿sza od stopy dla
Polski.
MM

(WÊGORZYNO). 23
stycznia (w œrodê) w
auli gimnazjum w
Wêgorzynie odbêd¹
siê projekcje filmowe. Dla widzów Kina
Orange przewidziana
zosta³a atrakcja.
Film „Operacja Argo” wyœwietlamy w trasie styczniowej,
zosta³ zwyciêzc¹ tegorocznych
Z³otych Globów w najwa¿niejszych kategoriach: Najlepszy
Film i Najlepszy Re¿yser. „Operacja Argo” otrzyma³a w tym roku
tak¿e 7 nominacji do Oscara. Z tej
okazji, dla widzów Kina Orange,
którzy wybior¹ siê na projekcjê
filmu „Operacja Argo” zosta³a
przygotowana niespodzianka.
Podczas ka¿dego pokazu filmu,
pierwsze 10 osób, które zakupi
bilet na film, otrzyma w prezencie
film (niespodziankê) na DVD.
Cena biletu: 12 z³ normalny/ 10
z³ grupowy, godzina: 18:00. Czas
trwania: 120 minut. Oparty na faktach thriller opowiada o niezwy-

kle niebezpiecznej, tajnej operacji, której celem by³o uratowanie
szóstki Amerykanów. T³em dla
wydarzeñ jest irañski kryzys spowodowany zatrzymaniem zak³adników. Re¿yserem jest nagrodzony Oscarem Ben Affleck, który gra
w nim tak¿e jedn¹ z g³ównych ról.
„Dino mama 3D” - cena biletu: 15 z³ normalny/ 13 z³ grupowy,
godzina 9:00, czas trwania: 86 minut.
Dziêki aktywnej technologii
XpanD 3D, po raz pierwszy w historii, Kino Orange zaprasza dzieci (ale tak¿e doros³ych) na pe³ne
wra¿eñ projekcje filmowe w trójwymiarze. Niesforny Ernie, jego
siostra Julia i przyjaciel Max
marz¹ o niezwyk³ych prze¿yciach
w odleg³ych i barwnych krainach.
Buszuj¹c po laboratorium pe³nym
wynalazków, znajduj¹ maszynê
do podró¿owania w czasie. Wystarczy jedno potkniêcie i... cofaj¹
siê o 65 milionów lat. Trafiaj¹ w
sam œrodek gniazda dinozaura...
„Sêp” - cena biletu: 12 z³ normalny/10 z³ grupowy, godzina:
20:15, czas trwania: 133 minuty.

Zrealizowana w hollywoodzkim
stylu, najnowsza polska produkcja - to nieprawdopodobne kino
akcji, w którym wystêpuje plejada
najwiêkszych gwiazd polskiego
kina, w tym m.in.: Micha³
¯ebrowski, Anna Przybylska, Daniel Olbrychski, Pawe³ Ma³aszyñski, Piotr Fronczewski i Andrzej
Seweryn. W centrum Europy nagle, bez œladu, zaczynaj¹ znikaæ
ludzie. Œledztwo trafia w rêce
Sêpa - policjanta, który wydaje siê
byæ pozbawiony uczuæ. Twardy,
nieprzekupny i bez zobowi¹zañ.
Do czasu, a¿ poznaje Nataszê kobietê inn¹ ni¿ te, które spotyka³
do tej pory.
„Mój rower”; cena biletu: 12
z³ normalny/ 10 z³ grupowy, godzina:16:00, czas trwania: 90 minut.
Nagrodzony na tegorocznym
festiwalu w Gdyni, film Piotra
Trzaskalskiego, twórcy obsypanego nagrodami i uwielbianego
przez publicznoœæ filmu „Edi”.
Wzruszaj¹cy do ³ez komediodramat, w którym odtwórcy g³ównych ról, Artur ¯mijewski, Micha³
Urbaniak i Krzysztof Chodorowski opowiadaj¹ ca³¹ prawdê o facetach.

Ferie w Centrum Kultury w Resku
i œwietlicach wiejskich
poniedzia³ki:
10:00-12 :00 -warsztaty plastyczne – grupa m³odsza
konkursy, zabawy, gry,zajêcia ruchowe
przy muzyce, spacery
12:30-14:00 -warsztaty plastyczne - grupa starsza
14:45:16:30 -nauka gry na bêbnach afrykañskich
(dla wszystkich grup)
-nauka tañca afrykañskiego
(dla wszystkich grup)
16:30
-zajêcia karate (dla wszystkich grup)

pi¹tki:
10:00-12 :00 -warsztaty plastyczne – grupa m³odsza
konkursy, zabawy, gry,zajêcia ruchowe
przy muzyce, spacery
12:30-14:00 -warsztaty plastyczne - grupa starsza
w drugim tygodniu zabawa po³¹czona
z pokazem tañca hip-hop
soboty:
10:00-11:30 – warsztaty wokalne (dla wszystkich grup)
09:00-17:00 - warsztaty muzyczne (dla wszystkich grup)

wtorki:
10:00-11:00 -warsztaty plastyczne
11:00 -12:00 - nauka tañca hip-hop
12:30 -14:00 - warsztaty plastyczne
14:00 -15:00 - nauka tañca hip-hop

œwietlice wiejskie zapraszaj¹ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach:
Gardzin
10:30 – 14:30
Iglice
12:00 – 16:00
Lubieñ dolny
12:00 - 16:00
£abuñ wielki
10:00 – 16:00
£osoœnica
10:00 – 14:00
£ugowina
11:00 – 15:00
Przemys³aw
14:00 – 18:00
Siwkowice
11:00 – 15:00

- grupa m³odsza
- grupa m³odsza
- grupa starsza
- grupa starsza

œrody:
10:00-12 :00 -warsztaty plastyczne – grupa m³odsza
konkursy, zabawy, gry,zajêcia ruchowe
przy muzyce, spacery
12:30 -14:00 - warsztaty plastyczne - grupa starsza
10:45 -17:00 -warsztaty muzyczne (dla wszystkich grup) Na zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y:
czwartki:
10:00-11:00 -warsztaty plastyczne
11:00 -12:00 - nauka tañca hip-hop
12:30 -14:00 - warsztaty plastyczne
14:00 -15:00 - nauka tañca hip-hop

- grupa m³odsza
- grupa m³odsza
- grupa starsza
- grupa starsza

plastyczne, gry i zabawy ruchowe, piesze wycieczki,
zabawy na œwie¿ym powietrzu, spotkania z cz³onkami
ochotniczej stra¿y po¿arnej (nauka udzielania pierwszej
pomocy), gry komputerowe, konkursy, kulig (Iglice,
Przemys³aw).
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Zes³anie Marii Grygiel
Maria Grygiel, z domu Sienkiewicz, obecnie mieszka w Smólsku, w gminie Resko. Córka Heleny i Damiana oraz siostra Józefa,
Ksawerego, Stanis³awa i Jana
urodzi³a siê w 1925 roku w województwie wileñskim, w powiecie
Postawy, gminie Duni³owicze, we
wsi Huta, odleg³ej od miasteczka
o siedem kilometrów. W du¿ej wsi
znajdowa³a siê huta szk³a, w której wyrabiano pocz¹tkowo zabawki, a póŸniej szyby.
Wspomnienia
To by³a wioska, w której mieszkali sami Polacy. Nie by³o tam szko³y, uczyliœmy siê dwa kilometry dalej w innej wsi. Mieliœmy du¿y nowy
dom. Gdy nas zabierali na Syberiê,
dopiero wykoñczyliœmy pó³ domu.
Mój tato pracowa³ na kolei. Mia³
wypadek, po nim by³ ju¿ w domu.
Nie mieliœmy gospodarstwa, tylko
ma³y ogródek, w którym mieliœmy
warzywa. Mieliœmy te¿ kaczki i
kury. Latem chodziliœmy na jagody
i sprzedawaliœmy je. Moi trzej starsi
bracia pracowali w fabryce. W³aœcicielem by³ ¯yd. Bracia dobrze zarabiali w fabryce, mieli stanowiska.
Gdy wybuch³a wojna, chodzi³am do szóstej klasy. U nas nie by³o
wojska, tylko milicja. ¯eby zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ ¿o³nierze, pobiegliœmy siedem kilometrów dalej
do Woropajewa, gdzie stacjonowa³o wojsko sowieckie. Tam te¿ by³
koœció³ i cerkiew. Przed wkroczeniem wojsk rosyjskich, gdy jeszcze
spaliœmy, nad nasz¹ wiosk¹ przelecia³o bardzo du¿o samolotów.
Mama zaczê³a krzyczeæ, abyœmy
wstawali i szybko ubierali siê.
Wziêliœmy w wêze³ki jedzenie i
uciekliœmy do lasu. Gdy byliœmy w
lesie, us³yszeliœmy, ¿e mamy wracaæ, bo to przyjaciele. Mama z nami
wróci³a do domu, a to byli Sowieci.
Po dwóch tygodniach przyszli i
zabrali tatê.
Nie by³o widzeñ. Mama jeŸdzi³a
do niego, ale mog³a podaæ tylko
czyst¹ bieliznê i dostawa³a brudn¹
do zabrania. Tato pisa³ jej karteczki,
w których ostrzega³, aby mama
przyszykowa³a ch³opaków, aby
wszystko zabezpieczyli, naszykowali opa³ i ¿e za tydzieñ, dwa, przyjad¹ i aresztuj¹ ich. Oni wiedzieli, ¿e
ich zabior¹. Byli w partyzantce. Z³apali ich w mieœcie, dwa tygodnie po
aresztowaniu ojca. Stamt¹d zawieŸli do wiêzienia.
Nie wiedzieliœmy, co siê sta³o.
Jeden brat by³ ju¿ ¿onaty, mia³ troje
dzieci. Bratowa pojecha³a szukaæ
mê¿a, a mojego brata. Dowiedzia³a
siê, ¿e zosta³ wywieziony do wiêzienia do Postaw. Pojecha³a tam, ale

ju¿ go nie zasta³a. Braci przewieziono do wiêzienia w Berezweczu.
Tato siedzia³ 71 dni. Zosta³
zwolniony ze wzglêdu na stan zdrowia. Wygl¹da³ strasznie. Braci ju¿
nie zobaczyliœmy. Ju¿ nie wrócili.
Wiêzienie w Berezweczu by³o najgorszym. PóŸniej dowiedzieliœmy
siê, ¿e jak sowieci mieli odst¹piæ
przed Niemcami, zabili wszystkich
wiêŸniów. Niemców nie widzia³am
podczas wojny, zobaczy³am ich dopiero po przyjeŸdzie tutaj, na Zachód.
Wywózka
Jako pierwszych wywieŸli leœniczych. Ludzie wiedzieli, ¿e bêd¹
wywoziæ. Ale kto wiedzia³, ¿e takich, którzy pracuj¹ w fabryce?
Przecie¿ to nie byli bogaci ludzie,
¿eby wywozili. Ale szukali czegoœ,
przychodzili. Do nas przyszli o pó³nocy. Spaliœmy. Zaczêli stukaæ do
okna. Gdy przywieŸliœmy tatê z wiêzienia, to jak siê po³o¿y³, to nie chodzi³ ani nic. Nie wstawa³. Wszystko
trzeba by³o robiæ ko³o niego. Gdy
zaczêli pukaæ do szyb, nie wiedzieliœmy, ¿e to ¿o³nierze. Tato usiad³ na
³ó¿ku i zacz¹³ ponaglaæ mamê, aby
otworzy³a szybko drzwi, bo ch³opaki przyszli. Myœla³, ¿e to synowie.
Mama otworzy³a, a to ¿o³nierze.
Przycisnêli mamê karabinem do
œciany, a potem kazali wracaæ do
pokoju. Gdy tato zobaczy³, ¿e z
mam¹ ¿o³nierze radzieccy weszli, to
wsta³ z ³ó¿ka i zacz¹³ chodziæ po
mieszkaniu, a tak to nie chodzi³.
Posadzili nas przy stole i kazali powiedzieæ tacie, gdzie jego synowie
maj¹ schowane karabiny. Zaczêli
przeszukiwaæ ca³y dom, wszystko
przewracali, po ca³ym mieszkaniu
tylko pierze fruwa³o, ale nie znaleŸli
nic. Gdy ju¿ skoñczyli szukaæ, od-

czytali list, w którym
by³o napisane, ¿e nasi
bracia oczekuj¹ nas z
kwiatami. Mama nie
wierzy³a, powiedzia³a,
¿e wioz¹ nas na zgubê, a
nie, ¿e synowie z kwiatami czekaj¹. By³o trzech
radzieckich ¿o³nierzy i
s¹siad brata. To on nas
wyda³. My mieszkaliœmy
na jednym koñcu wsi, a
brat na drugim. Podstawili nam szeœæ furmanek. S¹siad brata zosta³
póŸniej zabity przez
Niemców. Dwóch ¿o³nierzy wraz z tym s¹siadem poszli po bratow¹ i
po jej dzieci, a jeden zosta³ z nami. Ten, co zosta³, by³ uczciwym cz³owiekiem. Nie by³ z³y. Pamiêtam. Co on k³ad³ do worka,
mama wszystko wyrzuca³a. Nie
chcia³a, mówi³a: „po co, skoro
wioz¹ nas na zgubê?”. On b³aga³,
mówi³: „Matka! Bierz wszystko, wy
tam bêdziecie ¿yæ, bêdzie wam to
potrzebne, na chleb sprzedacie”.
Ona nie chcia³a. Zapyta³ mnie, czy
ktoœ z rodziny mieszka niedaleko,
powiedzia³am, ¿e ciotka. Spyta³ tylko, czy nie ucieknê, gdy powiedzia³am, ¿e nie, kaza³ j¹ zawo³aæ. Gdy
przysz³yœmy, to ciocia pomaga³a
pakowaæ. ¯o³nierz, który nas pilnowa³, kaza³ bratu iœæ do fabryki. Da³
mu karteczkê z informacj¹, aby
wyp³acili mu pieni¹dze. Pakowaliœmy siê do szóstej rano. Tam by³
dom przy domu i gdy rano s¹siedzi
powstawali i zobaczyli co siê dzieje, to zaczêli wszystko znosiæ: m¹kê,
chleb, kaszê, miêso.
To by³o 14 marca,
przed Wielkanoc¹, a
Wielkanoc by³a w
kwietniu. Nanieœli
nam pe³ne wozy.
Tamci ¿o³nierze, którzy poszli po bratow¹, nic nie chcieli
jej daæ, chocia¿ dzieci mia³a, nawet koce
jej pozabierali i nie
pozwolili dzieci pozawijaæ. ZawieŸli nas
do Woropajewa. Tam
staliœmy dwa, trzy
dni. ¯o³nierze odmykali wagony i puszczali nas. Pytali tylko, czy chcemy iœæ i
jeœli mówiliœmy, ¿e
nie uciekniemy, to
mogliœmy chodziæ do
domu, do swojej wioski. A gdzie mieliœmy

od rodziców uciekaæ? To by³ bardzo
du¿y sk³ad. W wagonach by³o nas
bardzo du¿o. Wagon by³ wielkoœci
bloku, na jednym koñcu by³y pó³ki
i ka¿demu by³a dana jedna z nich.
My byliœmy na samej górze. Jecha³o
z nami du¿o ¯ydów. Nie by³o ani
ubikacji, ani nic. Tylko wieczorem
mo¿na by³o za³atwiaæ siê do nocników albo wiader. PóŸniej wylewa³o
siê to przez maleñkie okienko. Nie
by³o ¿adnego ogrzewania. Do jedzenia mieliœmy tylko to, co wziê³o
siê ze sob¹, jakiœ chleb, s³onina, tylko to, bo ugotowaæ nie mo¿na by³o.
Nie by³o na czym. Gdy na stacji zatrzymywa³ siê poci¹g, to ¿o³nierz
otwiera³ wagon i kaza³ braæ wiadro
i iœæ po gor¹c¹ wodê. Po wodê chodzi³ brat, bo on by³ z nas najstarszy.
W wagonie by³o 80 do 100 osób.
PóŸniej ludzie robili tak, ¿e nieczystoœci z nocników wylewali ¿o³nierzowi na g³owê, gdy ten przechodzi³
pod naszym wagonem. Po tym przyszli ¿o³nierze i kazali wyci¹æ poœrodku wagonu dziurê i tam kazali
siê za³atwiaæ, ale tylko wtedy, gdy
poci¹g by³ w ruchu. Nie wolno by³o
podczas postoju. Ludzie zas³onili
dziurê kocami i w taki sposób zrobili prowizoryczn¹ toaletê.
Po drodze bardzo du¿o ludzi
umiera³o. Tato te¿ zmar³ w poci¹gu.
Poci¹g zatrzyma³ siê w Omsku. Tato
zmar³ nad ranem. Brat ubra³ go,
ogoli³, umy³. Zg³osili œmieræ taty, ale
nie zabierali go, dopiero w Tomsku.
Jak otworzyli wagon, mama myœla³a, ¿e mo¿e iœæ zobaczyæ, gdzie zostanie pochowany. Zakry³a go ³adnym kocem z myœl¹, ¿e zabierze go
z powrotem. Ale oni zabrali tatê i tak
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trzasnêli drzwiami, ¿e o ma³o mamy
nie zabili, wrzucili do wagonu i nie
puœcili. Nie wiemy, czy go zakopali,
wrzucili do wody, czy psom. Nie
wiem. To by³o w 1940 roku.
Gdy ludzie umierali, to ich zabierali i chyba wyrzucali, poci¹g nie
sta³ d³ugo, chyba, ¿e przekazywali
komuœ.
Wyjechaliœmy 14 marca. Nie
pamiêtam jak nazywa³a siê ostatnia
stacja, bo z poci¹gu za³adowali nas
na statek. Wo¿ono nim byd³o, zbo¿e. Gdy kazano nam wejœæ pod pok³ad, myœleliœmy, ¿e nas topi¹. Nie
pozwolili nam wychodziæ. W
³adowni by³o ca³y czas ciemno.
Ka¿dy z nas zaj¹³ sobie jakieœ miejsce. Do jedzenia nadal nic nie dawali, by³a tylko woda. Tam na tym statku zasta³a nas Wielkanoc. Na miejscu byliœmy 1 maja. Gdy dobiliœmy
do brzegu i nas wy³adowywali, to
nie wiedzieliœmy co siê dzieje. Sz³y
jakieœ procesje z chor¹gwiami. Wtedy nam powiedzieli, ¿e to 1 Maja.
Byliœmy w Semijarsku (ob³. Paw³odar, Kazachstan).
Tam ju¿ czeka³y na nas wozy
zaprzêgniête w wo³y. Ka¿dego ³adowali na wóz i wieŸli do ko³chozów.
PowieŸli nas 30 kilometrów dalej.
Po drodze przeje¿d¿aliœmy przez
rzekê i w niej wszystko nam siê
potopi³o, wszystkie nasze dokumenty, zdjêcia, patelnie. Ca³y wóz
wpad³ do wody. Trochê rzeczy nam
zosta³o.
Na miejscu wskazali nam ma³y
domek, w którym mieszka³o szeœciu
Kozaków. Wprowadzili nas do
domu i rozdysponowali, gdzie kto
bêdzie mieszka³. A tam nie mo¿na
by³o wejœæ. Nie wiem co Kozacy, do
których nas wprowadzili, trzymali
tam, bo pe³no by³o odchodów. To
by³ domek z drewna, wokó³ oblepiony odchodami krów. Dom sk³ada³
siê z niewielkiego pokoju i maleñkiej kuchenki. W pokoju do po³owy
by³a pod³oga, a od po³owy – ziemia.
Tam gdzie by³a pod³oga, to k³adli siê
obok siebie i spali. Oni mieli sfilcowany materac, na którym spali. Zawsze spali nago. My mieliœmy swój
k¹cik do spania. Kozaków by³o chyba szeœciu. Gdy napali³o siê w piecu, trzeba by³o wejœæ na dach i zatkaæ komin, ¿eby by³o ciep³o. PóŸniej mama wystara³a siê o inne
mieszkanie.
Nas nigdy praktycznie w tym
domu nie by³o. Po tygodniu wywieŸli nas ju¿ do pracy 120 kilometrów dalej. Obsiewali ziemiê zbo¿em i s³onecznikiem. Ca³e lato tam
spêdzaliœmy.
Pola by³y potê¿ne. Gdy kazali
nam oraæ wo³ami, to nie wiedzieliœmy jak. Kto to potrafi³? Mieliœmy
po 14 lat, baliœmy siê do tych byków
podejœæ, a w zaprzêgu sz³y dwa
byki. Trzeba by³o najpierw w³o¿yæ
im g³owy do jarzma. Ja prowadzi-

OG£OSZENIE
³am p³ug. Dali nam po jednym ch³opaku Rosjaninie i uczyli nas. JeŸdzili z nami i pokazywali nam wszystko, jak robiæ.
Mam zosta³a z trójk¹ ma³ych
dzieci bratowej, dziewczynka mia³a
roczek. Te dzieci nawet nie p³aka³y,
¿e s¹ g³odne. Mama im dawa³a wiêcej jedzenia, a nam mniej. Czasami
p³akaliœmy, ¿e jesteœmy g³odni, ale
t³umaczy³a, ¿e one s¹ malutkie i
potrzebuj¹ jedzenia. Nam kaza³a iœæ
zbieraæ dzik¹ cebulê, jarzêbinê,
dzik¹ ró¿ê...
Za prace nie dostawaliœmy ¿adnych pieniêdzy. W dzieñ zbieraliœmy zbo¿e czy s³onecznik, a w nocy
zaganiali nas pod wielk¹ wiatê i
obstukiwaliœmy s³onecznik pa³eczkami, aby ziarno z nich wytrzepaæ.
Do jedzenia dawali chleb. Dawali
go du¿o, ale nie mo¿na by³o go jeœæ,
by³ gorzki, sam pio³un. Pisaliœmy do
mamy, aby przys³a³a nam chleba z
m¹ki, jak¹ mieliœmy w ko³chozie.
Mama piek³a i wysy³a³a nam paczki.
Kozacy odwozili zbo¿e i wracali,
wiêc mama podawa³a przez nich.
Ca³¹ noc sta³a w kolejce, by kupiæ
cukier i nam podaæ, a oni nam nic nie
dawali, tylko zjadali sami. Nikt ¿adnej paczki nie dosta³. PóŸniej dostaliœmy kurzej œlepoty. W dzieñ mogliœmy pracowaæ, ale wieczorem, gdy
s³oñce zaczyna³o zachodziæ, to nic
nie widzieliœmy. ZawieŸli nas do
domu, aby wyleczyæ. Nie by³o co
jeœæ. Dali czaj, wodê i mlekiem
troszkê zasiwili. Niby tam dawali
obiad, ale jak konia zabili, to sami
lepsze zjedli, a nam byle co ugotowali. Tam sama m³odzie¿ pracowa³a. Pracowaliœmy z Kozakami. Oni
jakiœ placek jedli tak twardy, ¿e siekier¹ go trzeba by³o r¹baæ. Czaj by³
jak wysuszony ka³ krowi, sma¿yli
zbo¿e i dodawali do czaju. Tylko
tym ¿yli.
Jak by³o koszenie siana, to przywozili nas na ³¹ki. £¹ki z kolei by³y
30 km od ko³chozu. Nocowaliœmy w
budzie zrobionej z siana. W ko³chozie mieszkaliœmy tylko w zimie.
Byliœmy tam dwa lata. Polacy
zaczêli umieraæ z g³odu. W naszym
wieku ch³opak i dziewczyna zmarli.
Jedna matka zostawi³a dzieci i uciek³a. Kto mia³ opiekowaæ siê tymi
dzieæmi? Mama chodzi³a do gminy
i prosi³a, aby daæ coœ zjeœæ. Dali trochê zbo¿a. Kobieta, która mieszka³a
z nami, postawi³a do pieca, ¿eby je
wysuszyæ. PóŸniej mieli³o siê go na
¿arnach. Jeden ch³opiec co chwilê
szed³ do pieca i bra³ po miseczce
zbo¿a, napi³ siê wody, a póŸniej go
rozsadzi³o. Umar³ na piecu. Wo³a³
matkê, ale ona spa³a i nie s³ysza³a.
Potem wsadzili go do worka i wynieœli. Nie by³o szans na kopanie w
ziemi, zakopali w œniegu. PóŸniej
dopiero, na wiosnê, go pochowali.
Zim¹ by³o 42 stopni mrozu, ale i tak
chodziliœmy do pracy.
Cdn.
MM
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OG£OSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE
STANOWISKO URZÊDNICZE:
G£ÓWNA KSIÊGOWA
DYREKTOR GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE:
G£ÓWNA KSIÊGOWA
Wymagania niezbêdne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie preferowane kierunki ekonomiczne i rachunkowoœæ bud¿etowa.
3. Posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni
z praw publicznych.
4. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie oraz niekaralnoœæ za umyœlne przestêpstwa skarbowe.
5. Znajomoœæ problematyki p³acowej w sferze bud¿etowej.
6. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera.
7. Znajomoœæ obs³ugi programu VULKAN
8. Znajomoœæ przepisów z zakresu :
- ustawy o Finansach Publicznych
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego,
- ustawy Karty Nauczyciela,
- ustawy Kodeksu Pracy.
Wymagania dodatkowe:
* 1. Komunikatywnoœæ w kontaktach s³u¿bowych.
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki
2. Prowadzenie sprawozdawczoœci zgodnie z wymaganymi przepisami
3. Wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi
4. Dokonywanie wstêpnej kontroli: zgodnoœci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletnoœci i rzetelnoœci dokumentów dotycz¹cych
tych operacji.
Zakres odpowiedzialnoœci :
1. Przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
2. Znajomoœæ przepisów prawa.
3. Sumienne wype³niania poleceñ s³u¿bowych prze³o¿onych.
4. Przestrzeganie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.
5. Odpowiedzialnoœæ za gospodarkê finansow¹ w zakresie powierzonych sobie
zadañ , w zakresie i na zasadach okreœlonych w art. 53 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27.08.2009 ( Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) .
Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
* 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
* 2. Kopiê dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie.
* 3. Kopiê dokumentów potwierdzaj¹cych doœwiadczenie zawodowe.
* 4. Kopiê dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
* 5. Podpisane oœwiadczenie kandydata o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych i korzystania w pe³ni z praw publicznych oraz , ¿e kandydat
nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny byæ opatrzone klauzul¹:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z
póŸn. zm).
Powy¿sza klauzula musi byæ dodatkowo opatrzona w³asnorêcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej lub przes³aæ w terminie do dnia 24 stycznia 2013 r. do godz. 12°° pod
adresem:
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
Ul. Stra¿acka 2, 72- 210 Dobra
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO”
Aplikacje, które wp³yn¹ po up³ywie okreœlonego terminu nie bêd¹ rozpatrywane.
Otwarcie ofert nast¹pi w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej w dniu
24 stycznia 2013 r. o godz. 14°°.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 91 39 14 414.
Lista kandydatów spe³niaj¹cych wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie og³oszona w BIP Urzêdu Miasta oraz na
stronie Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
Niezw³ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru bêdzie
upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta w Dobra przez okres co najmniej 3
miesiêcy.
Dobra, 16 styczeñ 2013 r.
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RESKO

tygodnik ³obeski 22.1.2013 r.

Rozmowa z burmistrzem Reska Arkadiuszem Czerwiñskim

Czy gminom grozi bankructwo?
Redakcja: - Wiceminister resortu cyfryzacji Magdalena M³ochowska, szukaj¹c oszczêdnoœci
w funkcjonowaniu samorz¹dów
lokalnych, proponuje ³¹czenie siê
ma³ych gmin w wiêksze jednostki.
Zachêt¹ maj¹ byæ wiêksze wp³ywy z podatku. Idzie kryzys?

nie widzê. Firma by³aby z zewn¹trz,
a tutaj i tak musia³aby byæ osoba
kontroluj¹ca, zatrudniona na etacie.
Dodatkowo przekaz dokumentów,
faktury, musz¹ przechodziæ przez
system ewidencji, musz¹ byæ skanowane. Czyli musia³aby byæ podwójna ksiêgowoœæ.

Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski: - Ma³e jednostki czasami maj¹ problem z wype³nianiem
swoich zadañ samodzielnie. Nie
wydaje mi siê, aby to dotyczy³o
Reska. W ogóle nie wydaje mi siê,
aby to dotyczy³o miast. Gmina Resko jest bardzo du¿¹ gmin¹, rozleg³¹. Ju¿ obecnie jest 20 kilometrów do centrum, a gdyby ludzie
mieli doje¿d¿aæ jeszcze dalej? Te
pomys³y ju¿ kiedyœ by³y znane. Jeœli
zachêt¹ jest to, ¿e po³¹czone gminy
dostan¹ 5 procent wiêcej z PIT, to
powiem, ile to jest. Dzisiaj jest 37
procent z PIT. W naszym przypadku, gdybyœmy po³¹czyli siê z inn¹
gmin¹, to taka wspólna jednostka
dosta³aby oko³o 500 tysiêcy z³otych. To nikogo do niczego nie zachêci. 500 tysiêcy to wp³yw z podatku, o którym decyduj¹ radni, podejmuj¹c jego wysokoœæ. Nikogo to nie
ratuje. To ka¿dy powie, ¿e lepsze s¹
trochê wy¿sze podatki, ni¿ ³¹czenie
gmin. Po co nam siê ³¹czyæ, by nasi
mieszkañcy musieli doje¿d¿aæ dalej? Najwiêksze oszczêdnoœci mo¿na znaleŸæ w powiatach.

- Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji alarmuje, ¿e kondycja
gmin ci¹gle spada. Z czego to wynika, ¿e jest coraz gorzej, zamiast
coraz lepiej? Wskazuje siê na rosn¹ce zad³u¿enie gmin.

- Ministerstwo proponuje
mo¿liwoœæ wyprowadzenia na zewn¹trz obs³ugi ksiêgowej i administracyjnej podleg³ej jednostki
np. w ramach centrum us³ug
wspólnych.
- Teoretycznie jest to mo¿liwe,
ale jeœli nawet z zewn¹trz ktoœ bêdzie robi³ nasze zadanie, to i tak my
za nie odpowiadamy. Najbardziej
newralgicznym punktem jest w³aœnie ksiêgowoœæ, ona jest najbardziej kontrolowana. G³ównie chodzi o to, aby wszystko by³o zaksiêgowane pod odpowiednim paragrafem. Nie za bardzo wiem, dlaczego
ktoœ mia³by to za nas robiæ, skoro to
my za to odpowiadamy. Wszystko
musia³oby byæ zunifikowane, musielibyœmy pracowaæ na tych samych programach co ci, którzy by
nas obs³ugiwali. Nikt nie zrobi³ ¿adnej przymiarki, czy mo¿na by³oby
na tym zaoszczêdziæ. Przy du¿ych
przetargach, gdy jest bardzo skomplikowany, czasami zleca siê zadanie na zewn¹trz, ale odpowiedzialnoœæ i tak spada na nas. Dlatego tego

- To jest nieprawda, ¿e jest coraz
gorzej. Gdyby porównaæ poprzednie lata, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie
by³o zad³u¿eñ. No dobrze, nie by³o
zad³u¿eñ, ale i te¿ nic nie robiliœmy.
Gmina prawie nie inwestowa³a.
Dzisiaj gminy robi¹ bardzo du¿o,
wszystko zmienia siê. S¹ gminy,
które gorzej sobie z tym radz¹, ale
ludzie ju¿ nie mówi¹, ¿e nic siê nie
robi, tylko – po co? Dochody s¹
ró¿ne. U nas dochody s¹ dobre.
Oczywiœcie to od radnych zale¿y, na
jakiej wysokoœci ustal¹ podatek.
Zasady, które s¹, ucz¹ oszczêdnoœci, jeszcze w wielu dziedzinach
powinniœmy i w wielu gminach.
Oszczêdnoœci trzeba szukaæ tam,
gdzie pieni¹dze s¹ wydawane nieefektywnie. Przyk³adowo s¹ zak³ady bud¿etowe, powinny one byæ
polikwidowane, bo to nie jest miejsce oszczêdzania pieniêdzy. Musi
byæ spó³ka, która rozlicza siê wed³ug prawa handlowego, musi na
siebie zarobiæ, nie ma czegoœ takiego, ¿e zwraca siê do gminy po dotacje. To jest najgorsze, co mo¿e byæ.
W³aœnie na tym mo¿na zaoszczêdziæ. Przekazywanie zadañ np. stowarzyszeniom. Jeœli zrobi siê analizê, to za stosunkowo niedu¿e pieni¹dze wiele siê dzieje. Tam s¹ ludzie,
którzy nie licz¹ czasu, godzin, etatów, trzynastek. Trzeba iœæ w tym
kierunku ze wszystkim, co siê da.
- Jednak jednym z problemów,
z jakimi borykaj¹ siê samorz¹dy,
to niewystarczaj¹ca subwencja
oœwiatowa.
- Gdyby zasady finansowania
by³y inne, to ci ludzie zapewne zarabialiby te¿ du¿o, oczywiœcie wymagania te¿ by³yby wiêksze. Gdyby
tam zaoszczêdziæ 10 procent, to nie
wiedzielibyœmy co z pieniêdzmi
robiæ. Powinniœmy mieæ wiêkszy
wp³yw. Dzisiaj jest tak uregulowane, ¿e pieni¹dze s¹ tylko przekazywane przez nas i dodajemy z bud¿e-

tu. Przy tym mamy niewielkie mo¿liwoœci egzekwowania tego, co za te
pieni¹dze jest robione. Ani my, ani
dyrektorzy, bo zasady s¹ tak sztywne.
- Kareta Nauczyciela...
- Nie chodzi o z³oœliwoœæ, ale
jeœli ktoœ ma pracowaæ 40 godzin, to
powinien tyle czasu na pracê poœwiêcaæ. Nie chodzi o to, aby ca³y
czas by³ na miejscu. Jeden wójt czy
burmistrz chcia³ skontrolowaæ, czy
rzeczywiœcie 40 godzin poœwiêcane
jest na pracê. Nie by³o takiej mo¿liwoœci. Nie wolno mu. Tym samym
zapis jest martwy, skoro nie mo¿na
go egzekwowaæ.
- Czy nie lepiej w takim razie
zostawiæ funkcjonowanie gmin
tak jak jest, daj¹c lepsze mo¿liwoœci inwestowania, wiêksz¹ elastycznoœæ, póki s¹ œrodki unijne, a
nie szukaæ oszczêdnoœci?
- Ka¿da gmina ma swoje mo¿liwoœci. Wiem jak jest u mnie, pobie¿nie jak jest w innych gminach. Czêsto robi siê w gminach coœ pod publikê, coœ, co zadowoli ludzi. Mo¿na porobiæ wszystkie chodniki, aby
by³o ³adnie, dzisiaj s¹ w p³ytkach
betonowych, mog¹ byæ w polbruku.
Bêdzie ³adnie, ale czy to jest najwa¿niejsze, tym bardziej, ¿e to zadanie gminy najczêœciej robi¹ za
swoje pieni¹dze, czyli inwestuj¹ w
stu procentach. Za swoje to ¿adna
sztuka zrobiæ. Mam pieni¹dze i je
wydajê. Sztuk¹ jest te pieni¹dze pozyskaæ. Zamiast chodników wiêc,
powinno robiæ siê to wszystko,

gdzie pozyskujemy pieni¹dze: halê,
boiska, œwietlice, infrastrukturê,
czyli wodê i kanalizacjê – to jest
pierwsze. To, co jest ³adne, to póŸniej. Dla mnie chodnik te¿ jest wa¿ny, ale najpierw musi byæ œwiat³o.
Jak mo¿na mieszkaæ, ¿yæ i czuæ siê
bezpiecznie, jeœli jest ciemno? A i na
to, jak pokazaliœmy, mo¿na by³o pozyskaæ pieni¹dze. Zawsze bêdzie ta
granica, jeœli nawet dobrze samorz¹d bêdzie wydawa³, dojdzie do
tego punktu – stop. To jest oczywiste. Jeden wczeœniej, drugi póŸniej.
Myœlê, ¿e na dzisiaj nie jest bardzo
Ÿle. Gorsze jest to, ¿e niektóre przepisy prawne, obowi¹zki nak³adane
na gminy powoduj¹ wydatkowanie
du¿ych pieniêdzy, a co jest od nas
ca³kowicie niezale¿ne. Podam
przyk³ad. To jest dobre, ale skutkuje du¿ymi wydatkami. Ci, których
umieszczamy w domach pomocy
spo³ecznej. Za to p³aci dzisiaj gmina. Jeœli ktoœ ma du¿¹ rentê, to raczej rodzina nie umieszcza go w
domu pomocy spo³ecznej. Natomiast jeœli ktoœ nie ma nic albo prawie nic to najczêœciej jest umieszczany i p³aci gmina. Najczêœciej
id¹ tam ci, za których p³aci gmina w
wiêkszej czêœci albo w ca³oœci. My
mamy w tym roku na ten cel ju¿
ponad 200 tys. z³. To s¹ ju¿ du¿e
pieni¹dze. To s¹ rzeczy niezbêdne,
konieczne, takie s¹ zasady i tego siê
bojê – wp³ywa do nas coraz wiêcej
obowi¹zków, na które my nie mamy
ju¿ ¿adnego wp³ywu, nie zaoszczêdzimy. ¯adna si³a ju¿ niczego tutaj
nie zmieni.
- Na oœwiacie te¿ siê nie zaoszczêdzi.
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Waloryzacja emerytur i rent
- Teoretycznie powinno byæ tak,
¿e jeœli jest subwencja, to powinna
ona wystarczyæ, a jeœli chcemy do³o¿yæ, to powinien byæ jakiœ powód,
np. chcemy wprowadziæ coœ wiêcej.
Ale my musimy do³o¿yæ, aby to
funkcjonowa³o. Podobnie jest w
opiece spo³ecznej.
- Kolejn¹ spor¹ pozycj¹ w wydatkach gminy jest pomoc spo³eczna. Czy mo¿na j¹ - wzorem pomys³u ministerstwa - w³¹czyæ w
strukturê urzêdu bez powo³ywania osobnej jednostki?
- Nie wiem, gdzie mog³yby byæ
te oszczêdnoœci. Dzisiaj oœrodki pomocy spo³ecznej wydaj¹ ogromne
pieni¹dze. Nasz - rzêdu kilku milionów. Nie da siê oszczêdziæ na przyk³ad na ksiêgowoœci, aby by³a w
urzêdzie, przy takich pieni¹dzach.
U nas by³o tak przez wiele lat i zmieni³em to w momencie, gdy dosz³y
nowe zadania, miêdzy innymi
œwiadczenia rodzinne. Wesz³y stypendia szkolne, s¹ to stypendia socjalne. W ustawie zapisane by³o, ¿e
nie mog¹ byæ oddane do oœrodka
pomocy spo³ecznej, tylko musz¹
byæ w gminie. Teraz w gminie trzeba
by³o stworzyæ stanowisko i potrzebowaliœmy dokumenty, które s¹ w
oœrodku pomocy spo³ecznej.
Wszystkie pisma musia³y kr¹¿yæ
drog¹ urzêdow¹. Zmieniono to w
koñcu.
- Co powinno siê zmieniæ, aby
gminy, które funkcjonuj¹ dobrze,
funkcjonowa³y jeszcze lepiej?
- Najlepiej za du¿o zmian nie robiæ, nie dok³adaæ nam kolejnych
zadañ, na które musz¹ znaleŸæ siê
pieni¹dze w bud¿ecie, a takich zadañ jest coraz wiêcej.
- Ile lat zajê³o wam uporanie
siê z najwiêkszymi zadaniami i od
kiedy ruszy³y inwestycje?
- Oczyszczalnia by³a oddana w
1998 roku i funkcjonuje do dzisiaj.
Inwestycje zaczê³y siê, gdy weszliœmy do Unii. Zanim to wszystko ruszy³o siê, to tak naprawdê od 2006
roku. Dotacje unijne w znaczny sposób pobudzi³y rozwój, bez nich nie
zrobilibyœmy tego. Zalet¹ jest, ¿e
urz¹d jest blisko obywatela. Rzucone pomys³y uwa¿am za zbyt teoretyczne.
Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha

W koñcu nast¹pi³o obudzenie
siê rz¹du i za rok 2012 waloryzacja
emerytur i rent zosta³a ustalona
kwotowo tj. 71 z³ dla ka¿dego bez
wzglêdu na wysokoœæ œwiadczenia.
Bojê siê, czy ta zasada kwotowej
waloryzacji utrzyma siê, gdy¿ trac¹
na niej ci, którzy maj¹ wysokie
emerytury, a przecie¿ to oni tworz¹
prawo.
Powy¿ej przedstawiam, jak
dzia³a waloryzacja procentowa na
przyk³adzie mojej i ma³¿onki emerytury (patrz tabelka).
Takie ró¿nice w œwiadczeniach
emerytalnych za okres 8 lat spowodowa³a waloryzacja procentowa.
Uwa¿am, ¿e jest to niezgodne z zasad¹, ¿e wysokoœæ œwiadczenia zale¿y od wysokoœci zasobów i lat
pracy, a nie od póŸniejszej walory-

zacji. Waloryzacja procentowa tê
zasadê z³ama³a, co jest sprzeczne z
liter¹ prawa i zdrowym rozs¹dkiem.
W zwi¹zku z tym mam pytanie, co
robi Senat oraz Trybuna³ Konstytucyjny, który pozwala na takie
uchwalanie przepisów. Obawiam
siê, ¿e ci, którzy te przepisy stanowi¹, nale¿¹ do grupy ludzi, których
emerytury nale¿¹ lub bêd¹ nale¿eæ
do tych z górnej pó³ki, a zatem waloryzacja procentowa jest w ich interesie.
To mo¿e i ja, id¹c tym tokiem
myœlenia, ustalê jad³ospis osobny
dla siebie i ma³¿onki. No bo skoro
otrzymujê wy¿sz¹ (dwukrotnie) waloryzacjê liczon¹ w zwi¹zku ze
wzrostem cen, to chyba mam prawo
t³uœciej jadaæ. Niby logiczne, ale w
wykonaniu trudniejsze, gdy¿ to Ona

gotuje i móg³bym na tym straciæ.
Patrz¹c na to, jakimi sprawami
zajmuj¹ siê nasi pos³owie, zarówno
ci z PO jak i PiS-u oraz pozostali,
powa¿nie siê zastanawiam, czy
pójœæ na nastêpne wybory. Dopóki
nie zostan¹ wprowadzone okrêgi
jednomandatowe, to wybory praktycznie nie maj¹ wiêkszego wp³ywu
na wybór w³aœciwych ludzi. Dzisiaj
to, kogo wybierzemy, zale¿y od
tego, na jakiej pozycji zostanie
umieszczony na liœcie danego ugrupowania. Zostan¹ wybrani w wiêkszoœci bierni (miernoty), ale wierni.
Tak wygl¹da nasza „demokracja”,
któr¹ sobie zafundowaliœmy, a mia³o byæ sprawiedliwie itd. Potwierdza siê powiedzenie, ¿e biednemu
zawsze wiatr wieje w oczy.
Józef £obeski

Drodzy
Sybiracy!
W zwi¹zku z przygotowywan¹
przez redakcjê Tygodnika £obeskiego”
ksi¹¿k¹ dotycz¹c¹ Sybiraków z powiatu ³obeskiego zwracamy siê do Was o
pomoc.
W ksi¹¿ce chcielibyœmy uj¹æ
wszystkich, którzy trafili na teren powiatu ³obeskiego. W tym celu potrzebujemy: nazwisk, miejsc urodzenia,
miejsc zes³ania, daty przybycia oraz
miejsca osiedlenia.
Prosimy Was Drodzy Sybiracy o
wpisanie swoich danych oraz osób, które przyby³y wraz z Wami w transporcie.
Bylibyœmy niezmiernie wdziêczni,
gdyby przynieœli Pañstwo lub nades³ali
do nas spisane wspomnienia, b¹dŸ
skontaktowali siê z nami w celu ich
spisania. Zale¿y nam na zebraniu jak
najwiêkszej liczby wspomnieñ, aby
pamiêæ o Was i o Waszej gehennie na
Sybirze oraz pamiêæ o w³o¿onym trudzie w organizacjê ¿ycia tu w powiecie
³obeskim przetrwa³a dla kolejnych pokoleñ.
Poszukujemy równie¿ wszelkich
dokumentów i zdjêæ z tamtego okresu
(do wypo¿yczenia).
Redakcja Tygodnika £obeskiego
ul. S³owackiego 6,73-150 £obez
tel.: 91 39 73 730
tel.: Kazimierz Rynkiewicz 504 042 532
tel.: Magdalena Mucha 512 138 741
e-mail: wppp2@wp.pl
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IV Memoria³ im. Mieczys³awa Ko³y w halowej pi³ce no¿nej

W finale Drawa wygrywa z Sarmat¹
(DOBRA) Dwanaœcie dru¿yn
wziê³o udzia³ w IV Memoriale im.
Mieczys³awa Ko³y w halowej pi³ce
no¿nej rozegranym w Dobrej 19
stycznia 2013 r.
Dru¿yny rozlosowano do dwóch
grup. W grupie I wyst¹pi³y: Dobermani (klub kibiców Sarmaty) Dobra,
B³êkitni Stargard, Pomorzanin Nowogard, Ina Goleniów, Ina Iñsko i
Sarmata Dobra a grupie II: Kluczevia
Stargard, Piast Chociwel, Sarmata II
Dobra, Vineta Wolin, Drawa Drawsko Pomorskie i Œwiatowid £obez.
Ka¿dy mecz trwa³ 1 x 10 minut. Wiêksze wymiary bramek (5 x 2m) sprawi³y, ¿e ka¿dy mecz koñczy³ siê wynikiem bramkowym a licznie zebrani
widzowie mogli obejrzeæ a¿ 146
strzelonych bramek. Po zakoñczeniu
rozgrywek grupowych, dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy spotka³y
siê w fazie fina³owej.
Wyniki w grupach:
grupa I:
Dobermani – Sarmata 1:5, B³êkitni – Ina Iñsko 3:0, Pomorzanin – Ina
Goleniów 1:2, Sarmata – Ina Goleniów 3:1, Ina Iñsko – Pomorzanin 0:2,
Dobermani – B³êkitni 0:5, B³êkitni –
Sarmata 3:2, Pomorzanin – Dobermani 3:2, Ina Goleniów – Ina Iñsko
5:0, Sarmata – Ina Iñsko 3:2, Dobermani – Ina Goleniów 2:3, B³êkitni –
Pomorzanin 3:2, Pomorzanin – Sarmata 3:2, Ina Goleniów – B³êkitni
2:3, Ina Iñsko – Dobermani 4:0.
Koñcowa kolejnoœæ w grupie I:
B³êkitni Stargard
15 pkt. 17:6
Sarmata Dobra
12 pkt. 16:9
Ina Goleniów
9 pkt. 13:9
Pomorzanin Now.
6 pkt. 10:10
Ina Iñsko
3 pkt. 6:13
Dobermani Dobra
0 pkt. 5:20
grupa II:
Kluczevia – Œwiatowid 3:0, Piast
– Drawa 1:2, Sarmata II – Vineta 2:6,
Œwiatowid – Vineta 0:1, Drawa –

Sarmata II 4:1, Kluczevia – Piast 4:5,
Piast – Œwiatowid 4:2, Sarmata II –
Kluczevia 2:3, Vineta - Drawa 4:0,
Œwiatowid – Drawa 1:3, Kluczevia –
Vineta 2:2, Piast – Sarmata II 4:0,
Sarmata II – Œwiatowid 4:2, Vineta –
Piast 2:0, Drawa – Kluczevia 1:0.
Koñcowa kolejnoœæ w grupie II:
Vineta Wolin
13 pkt. 15:4
Drawa Drawsko Pom. 12 pkt. 10:7
Piast Chociwel
9 pkt. 14:10
Kluczevia Stargard
7 pkt. 12:10
Sarmata II Dobra
3 pkt. 9:19
Œwiatowid £obez
0 pkt. 5:15
Mecze pó³fina³owe:
Drawa – B³êkitni
3:1,
Sarmata – Vineta
2:0,
Mecz o 3 miejsce:
Vineta – B³ekitni
5:0
Mecz fina³owy:
Drawa – Sarmata
2:1
Koñcowa kolejnoœæ:
1. Drawa Drawsko Pomorskie
2. Sarmata Dobra
3. Vineta Wolin
4. B³êkitni Stargard
Wœród pozosta³ych dru¿yn nie
wy³oniono kolejnoœci.
Najlepszy zawodnik: Mateusz
Jureczko (Drawa); najlepszy bramkarz: Mariusz Bratkowski (Vineta);
król strzelców: Emilian Kamiñski
(Sarmata) 10 bramek. Sêdziowie tur-

nieju: £ukasz Wilk, Kamil Kêdzierski i S³awomir Pawlik.
Sk³ady dru¿yn, w nawiasach
iloœæ zdobytych bramek:
Drawa: Marcin Kaczmarczyk,
Fernando Batista (1), Mateusz Jureczko (5), Marek Hermanowicz (3),
Marcin Juszczak (3), Mateusz Jaroszewicz (2), Maciej Capek (1).
Sarmata: Tomasz D¿egan, Wojciech Dorsz, Damian Dzierbicki (3),
Emilian Kamiñski (10), Andrzej Jod³owski (3), Damian Padziñski (3),
Kamil Pacelt.
Vineta: Mariusz Bratkowski, (1),
Przemys³aw Tomków (1), Adrian
Nagórski (5), Adam Nagórski (3),
Mateusz Myœliñski (2), £ukasz Rutecki (1), Dawid Je¿ (3), Daniel Mê¿yd³o (1), Jakub PrzewoŸny.
B³êkitni: Marek Wrzosek, Pawe³
Wêdzina, Wojciech Fiszer, Grzegorz
Bielicki (2), Pawe³ Rybicki (1), Patryk Szczygielski, Kamil Bartoszyñski (9), Marcin Bucharewicz, Daniel
Hackiewicz (4), Przemys³aw Wolski
(2).
Ina Goleniów: Pawe³ Sobolewski, Patryk Krawczyk, Micha³ Jarz¹bek (3), Adam Dobrowolski (2),
£ukasz Szymfeld, Damian Kosior
(1), Tomasz Trosko, Rafa³ Makarewicz (3), Patryk Lubowicki, Damian
Banachewicz (4).
Piast: Micha³ Borowik, Adam
Rusin (4), Bartosz Rusin (6), Adam
Omelaniuk, £ukasz B³aszczyk, Grzegorz Krzyczkowski, Patryk Smolarek

(1), Piotr Szymczak (1), Mariusz
Kortus (2).
Sarmata II: Maciej Reszkis (1),
Seweryn Wrzesieñ (3), Damian Mosi¹dz, Arkadiusz Paw³owski (2), Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Bonifrowski (2), Zdzis³aw Szw¹der (1).
Œwiatowid: Piotr Deuter, £ukasz
Petera (1), Micha³ NiedŸwiecki,
Rafa³ Komar (3), Micha³ Koba, Dawid Mosi¹dz, Marcin Mosi¹dz,
£ukasz Niko³ajczyk (1), Bartek Sygnowski.
Ina Iñsko: Bartosz Grzyœka,
Marcin Piela, Dariusz Nadkierniczny
(2), Micha³ Kêdziora, Marcin Kuryluk (1), Micha³ Wolski, Damian Paw³owski (2), Dariusz Skuratowski,
Adrian Stefanowicz.
Pomorzanin: Mateusz Krupski,
Marcin Skórniewski, Kamil Lewandowski (2), Dominik Wawrzyniak,
Tomasz Surma, Dawid Kurek (2),
Pawe³ £uczak, Maciej Dobrowolski,
Konrad Winczewski (3), Krystian
Miklas (3).
Kluczevia: Artur D¹browski,
Grzegorz Magnuski, Mariusz Nowicki (2), Rados³aw Downar (7),
Rados³aw Surma, Damian Odachowski (3), Artur Koœciukiewicz, Rafa³
Koz³owski.
Dobermani: Mariusz Dorsz, Remigiusz Budziñski (2), Maciej Garliñski (1), Filip Plewiñski (1), Krystian Basiñski, Hubert Drapikowski,
Jakub Szaliñski, Krzysztof Uchwa³,
Daniel Drapikowski (1).
estan,
foto: www.sarmatadobra.com
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XII Memoria³ Jana Niewczasa rozegrany
W Resku rozegrany
zosta³ 12 stycznia 2013 r.
XII Memoria³ Jana
Niewczasa w pi³ce
siatkowej kobiet
i mê¿czyzn.
W imprezie wziê³o udzia³ 10
zespo³ów. W kategorii kobiet zwyciêstwo odnios³y panie z Reska,
przed Goœcinem, Gryficami i Rymaniem. W kategorii mê¿czyzn pierwsze miejsce przypad³o zawodnikom
z Goleniowa, przed Reskiem, Trzebiatowem, Œwidwinem, Gryficami i
Brojcami.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Gminie Resko, Starostwu Powiatowemu w £obzie, Panu Oktawiuszowi Je¿owi, Bernardowi i
Andrzejowi NiedŸwiedzkim i Magdalenie Kowal za sponsorowanie
imprezy. Szczególnie dziêkujemy
dyrekcji i pracownikom Gimnazjum za pomoc w obs³udze memoria³u.
Organizatorzy:
Jan Michalczyszyn
i Roman Gojlik

Mini pi³ka siatkowa dziewcz¹t

SP z Wêgorzyna Mistrzem Powiatu
(£OBEZ) W hali miejskiej
w £obzie rozegrano
14 stycznia 2013 r.
Mistrzostwa Powiatu
w mini pi³ce siatkowej
dziewcz¹t szkó³
podstawowych,
rozgrywanych w ramach
zawodów Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej.
W rozgrywkach wystartowa³o 5
zespo³ów dziewcz¹t. Po bardzo zaciêtych spotkaniach, ka¿dy zespó³
rozegra³ 4 mecze, o wynikach koñcowej klasyfikacji na miejscach 1-2
zadecydowa³y ma³e punkty zdobywane w poszczególnych setach
wszystkich spotkañ. Lepszy wynik
mia³ zespó³ z Wêgorzyna i to on
zosta³ Mistrzem Powiatu.
Wyniki turnieju:
1. Szko³a Podstawowa Wêgorzyno - opiekun Dariusz Czajka
2. Szko³a Podstawowa Dobra

3. Szko³a Podstawowa nr 2
£obez
4-5. Szko³a Podstawowa nr 1
£obez

4-5. Szko³a Podstawowa Resko
Zespó³ z Wêgorzyna uzyska³
awans do zawodów regionalnych.
Najlepszym zawodniczkom zawo-

dów wrêczono dyplomy, najlepsze
szko³y otrzyma³y puchary oraz dyplomy ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie.
(sp)
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Zapiski z pamiêci (cz. 31)
Wêdzony sandacz
Ojciec pracowa³ jako zaopatrzeniowiec. W sprawach zawodowych dotar³
do rybaków nad Zalewem Szczeciñskim, od których kupi³ kilka du¿ych
sandaczy. Ryb w occie, galarecie, sma¿onych, potrawce itd. nikt w domu ju¿
nie chcia³ jeœæ. Rodzice uradzili, ¿e
najlepiej by by³o je uwêdziæ. Natarte
solno-zio³ow¹ mieszank¹ wg ojcowej
receptury, sandacze przele¿a³y w kamiennym garnku, w piwnicy, trzy dni.
W sobotê mia³em podjechaæ naszym
Trabantem do Œwiêtoborca, do ojca siostry, u której w ogrodzie sta³a nasza
wspólna wêdzarka, zrobiona z beczki
po spirytusie. Ryby nale¿y wêdziæ na
bardzo ma³ym ogniu, tak aby nie popêka³y i nie spad³y na dno wêdzarki.

Galeria naszych mieszkañców

Ju¿ 3 godziny cierpliwie podk³ada³em dêbowe i olchowe polana, a ryby
powoli dochodzi³y do siebie. Przyszed³
wujek z pracy. Nic nie powiedzia³.
Umy³ siê. Zjad³ kolacjê i od niechcenia
powiedzia³: tak siê nie wêdzi. Podrzuci³em pod wêdzarkê kilka kawa³ków
dêbiny. Zerwa³em siê z krzes³a i ju¿
mnie nie by³o. Podnoszê wieko beczki,
a tam na kiju ani jednej ryby. Wszystkie
pokruszone le¿¹ na a¿urowym dnie
beczki. Wygarn¹³em ¿ar z kana³u dymnego beczki, do metalowej misy wybra³em to, co le¿a³o na dnie i przyszed³em
do domu ciotki. To coœ z sandaczy da³o
siê nawet zjeœæ, ale pokazaæ nie by³o co.
Wujek myœl¹c, ¿e tradycyjnie wêdzimy
kie³basê lub inne wêdzonki, do³o¿y³ samowolnie dwa polana.
WP

Aurelia

Filipek - malutki elf

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

