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Pogarsza siê ocena Policji w £obzie
- trzeba coœ z tym robiæ

Ukrad³ kobiecie
torebkê, bo nie mia³
pieniêdzy na ¿ycie
So³tysi po³¹czyli si³y
(UNIMIE-gmina £obez).
Pod koniec listopada
ubieg³ego roku so³tysi
z gminy £obez
przyst¹pili do
Stowarzyszenia
So³tysów
i Przedstawicieli
Œrodowisk Wiejskich
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Uznali, ¿e obecnie
so³tys jest
niedoceniany
i postanowili wzmocniæ
swoj¹ pozycjê. Ju¿
zaczynaj¹ dzia³aæ. Str. 11
CMYK

Zes³anie
Marii
Grygiel

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
To nie jest alarmowanie go³os³owne – przez ostatnie lata nie by³o
s³ychaæ o jakichœ g³oœniejszych narzekaniach na ³obesk¹ Policjê, ale w
ostatnim czasie sytuacja siê pogorszy³a. Przyczyn jest wiele i nie s¹
one zawinione przez nowego komendanta, który dopiero niedawno
zacz¹³ tu pracê. Okazuje siê, ¿e ma
sporo problemów do rozwi¹zania.
S¹ one trojakiego rodzaju; wykrywalnoœæ, poczucie bezpieczeñstwa i
zachowanie policjantów.
Jeden z czytelników poinformowa³ nas, ¿e w miniony pi¹tek z³apano myœliwego, który zastrzeli³ daniela, a w tym dniu nie mia³ na pozwolenia, w dodatku by³ pijany i
uciek³. Ponoæ jest pracownikiem
Nadleœnictwa. Materia³y trafi³y do
prokuratury. Napiszemy o tym w
nastêpnym wydaniu, gdy¿ prokura-

Z DRUGIEJ STRONY
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Pogarsza siê ocena Policji w £obzie
- trzeba coœ z tym robiæ
turê wizytowa³ prokurator okrêgowy i wszyscy byli zajêci.
Wykrywalnoœæ – chyba jest w
miarê dobra, gdy¿ choæby w tym
numerze piszemy o wykryciu
sprawcy kradzie¿y torebki kobiecie
oraz wandali cmentarnych. To
pierwsze zdarzenie mo¿e byæ efektem ogromnego bezrobocia w
£obzie, które wzros³o ostatnio w
kraju a¿ o 0,5 procent, i wynosi 13,4
proc., a powiat ³obeski ma najwy¿sz¹ stopê bezrobocia w województwie. Bezrobocie rodzi patologie, a rz¹d zamiast zajmowaæ siê
tworzeniem miejsc pracy, debatuje
o zwi¹zkach partnerskich i wprowadzeniu euro. Minister Rostowski
zaplanowa³ œci¹gniêcie do bud¿etu
1,5 mld z³ z radarów. Rz¹d czyœci
wszelkie instytucje z pieniêdzy, t³umacz¹c to kryzysem. To dygresja w
kierunku Policji, która jest pozbawiona etatów i nikt na to nie reaguje.
Patologie nasilaj¹ siê, a w Policji
zmniejsza siê liczba funkcjonariuszy. Ktoœ powinien s³aæ raporty w tej
sprawie do Warszawy. Bardzo mo¿liwe, ¿e rz¹d chcia³by równie¿ œci¹-

gaæ pieni¹dze poprzez Policjê, narzucaj¹c jej normy „zarobkowania”
na obywatelach. Oto jeden z komentarzy pod artyku³em „Rozróby s¹
niesamowite, w szczególnoœci w
soboty i niedziele”, na portalu naszego tygodnika.
„Policja dobra jest do ³apania,
ale nie tych co trzeba. Mój ojciec
mieszka w £obzie od urodzenia
(urodzi³ siê na dawno nie istniej¹cej
³obeskiej porodówce) czyli 63 lata nigdy w ¿yciu nie dosta³ ¿adnego
mandatu ale ostatnio trafi³ na naszych dzielnych stró¿ów prawa którzy w trosce o bud¿et pañstwa dali
mu 50 z³ mandatu za przechodzenie
przez jezdniê poza miejscem do
tego wyznaczonym (spieszy³ siê na
poci¹g do pracy). Mama 62 lata
(maj¹ca problemy z praw¹ stop¹)
dosta³a taki sam mandat za to samo
tylko w innym miejscu - tak siê zez³oœci³a, ¿e podar³a go na oczach
policjantki a ta zagrozi³a jej, by czasem nie rzuci³a go na chodnik, bo
dostanie drugi za zaœmiecanie. Brawo Panowie i Panie z MO. M³odzi
robi¹ co chc¹ bo takie czasy a i alter-

natyw te¿ ¿adnych nie ma a starych
trzeba za mordy trzymaæ bo s¹ do
tego przyzwyczajeni”.
I kolejny: „Nasi policjanci s¹
bezradni wobec rozbrykanej m³odzie¿y, której poprzewraca³o siê w
g³owach!! Sama by³am œwiadkiem
na Pl. 3 Marca jak nasi policjanci nie
dali sobie rady z trójk¹ pijanych
m³odzieñców...a nieraz jest tak,¿e
zobacz¹ podejrzane zgromadzenie
to szybciutko odje¿d¿aj¹ nie interweniuj¹c... Na placu powsta³ sklep
monopolowy i tu najczêœciej przyje¿d¿aj¹ m³odzi po alkohol i tu czêsto dochodzi do ró¿nych awantur
wyzwisk do bardzo póŸnych godzin
nocnych mo¿na by by³o pisaæ jeszcze wiele na temat braku patroli w
naszym Mieœcie...”
Wlepianie mandatów za przechodzenie przez ulicê nie powinno
siê zdarzyæ. W ocenie mieszkañców
wyraŸnie obni¿y³a siê jakoœæ pracy
policjantów. To tak¿e sprawa wadliwego od lat systemu naboru do Policji. O tym napiszê wiêcej nastêpnym razem. Dzisiaj sygnalizujê tylko problemy, na które nowy komendant musi zacz¹æ reagowaæ.

Ferie w £DK
29 styczeñ – wtorek
9.00-15.00 – zajêcia œwietlicowe (zabawy ruchowe przy muzyce)
11.00– poranek filmowy, bajki dla dzieciêcej
13.00 – karaoke, mnam talent wokalny.
30 styczeñ -œroda
9.00-15.00 – zajêcia œwietlicowe,
11.00 poranek filmowy, bajki dla dzieciêcej
12.00 – Turniej szachowy w kategorii „OPEN”
– wyjazdy dzieci ze œwietlic wiejskich na basen k¹pielowy do Œwidwina.
31 styczeñ - czwartek
9.00– 15.00 zajêcia œwietlicowe (zabawy ruchowe przy muzyce),
10.00 - „Cudowna lampaAlladyna” - teatr dla najm³odszychART-RE z Krakowa,
12.00 - Konkurs Plastyczny z nagrodami
1 luty - pi¹tek
9.00-15.00 zajêcia œwietlicowe
12.00 – trening strzelecki (bron pneumatyczna)
Turniej Gier Komputerowych (nagrody)
5 luty – wtorek
9.00-15.00 – zajêcia œwietlicowe (zabawy ruchowe przy muzyce)
12,00 – spotkanie z iluzjonist¹ w œwiecie magii i tajemnic... (wstêp wolny)
6 luty - œroda
9.00-15.00 – zajêcia œwietlicowe
11.00 poranek filmowy, zajêcia dla dzieci
13.00 – Bal Noworoczny, konkurs na najciekawszy strój karnawa³owy (nagrody)
- wyjazd dzieci ze œwietlic wiejskich na basen do Œwidwina
7 luty - czwartek
9.00-15.00 – zajêcia œwietlicowe (zajêcia ruchowe przy muzyce)
10.00 „Doktor Dolittle i przyjaciele” - teatr dla najm³odszychART-RE z Krakowa
12.00 – Konkurs plastyczny (z nagrodami)
8 luty - pi¹tek
9.00 -15.00 – zajêcia œwietlicowe
11.00 - Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora £DK (bron pneumatyczna)
9 luty
18.00 – Koncert zespo³u „ENEJ” - Hala Sportowo-Widowiskowa w £obzie

NAPROMILOWANI
24.01.br. w £obzie, na ul. Bema,
Sebastian K. kierowa³ samochodem
marki Fiat wbrew zakazowi s¹dowemu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
24.01.br. w Dobropolu Krzysztof O. kierowa³ rowerem w stanie po
spo¿yciu alkoholu - wynik 0,17 mg/
l w wydychanym powietrzu.
24.01.br. w Wêgorzynie Artur B.
kierowa³ samochodem marki Opel,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
- wynik 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
WYPADEK NA K-2
W mionion¹ niedzielê, 27 stycznia 2013 r., na drodze K-20 Wêgorzyno - Wiewiecko, mieszkaniec
Drawska, kieruj¹c samochodem
Citroen, najprawdopodobniej nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze, w wyniku
czego na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód ciê¿arowy
z naczep¹, kierowany przez mieszkañca £obza, a nastêpnie odbi³ siê
od niego i uderzy³ w przydro¿ny
s³up telekomunikacyjny. W wyniku
tego zdarzenia kieruj¹cy i pasa¿erka doznali obra¿eñ i zostali przewiezieni do szpitala.
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Ukrad³ kobiecie
torebkê, bo nie
mia³ pieniêdzy
na ¿ycie
(£OBEZ) Zosta³ zatrzymany
mê¿czyzna i ju¿ us³ysza³ zarzut
kradzie¿y, do której dosz³o na
pocz¹tku stycznia bie¿¹cego
roku.
Na pocz¹tku stycznia br., do
kobiety wracaj¹cej w póŸnych godzinach wieczornych g³ówn¹ ulic¹
£obza do domu, podbieg³ mê¿czyzna i wyrwa³ jej torebkê z pieniêdzmi, telefonem komórkowym oraz
okularami i uciek³.
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Intensywna praca operacyjna
³obeskich mundurowych przynios³a efekty. W tej sprawie zosta³ zatrzymany 29 letni mê¿czyzna, przebywaj¹cy na terenie gminy £obez.
Ju¿ us³ysza³ zarzut kradzie¿y, do
której przyzna³ siê oraz z³o¿y³ wyjaœnienia. Stwierdzi³, ¿e dopuœci³
siê kradzie¿y, gdy¿ nie posiada³ pieniêdzy na codzienne ¿ycie.
Teraz mê¿czyznê czeka rozprawa w
s¹dzie. Za czyn ten grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

K³usowali
na Ginawie
(GINAWA, gm.
Wêgorzyno) Policjanci
z £obza zatrzymali
dwóch mê¿czyzn, którzy
dokonywali nielegalnego
po³owu ryb na jeziorze
w pobli¿u Ginawy.
Policjanci Wydzia³u Kryminalnego prowadz¹c dzia³ania operacyjne pod k¹tem dzia³alnoœci k³usowniczej zatrzymali 23 stycznia
2013 r. dwóch mieszkañców gminy
Wêgorzyno, którzy za pomoc¹
sznurów hakowych dokonywali
nielegalnego po³owu ryb. Mê¿czyŸni przy pomocy siekierki robili otwory w lodzie, a nastêpnie
umieszczali w nich sznury hakowe,
dziêki którym wyci¹gali z jeziora
szczupaki. Mê¿czyŸni zostali za-

trzymani i us³yszeli ju¿ zarzuty nielegalnego po³owu ryb. W trakcie
dalszych czynnoœci funkcjonariusze zabezpieczyli 12 sznurów hakowych, siekierê, przynêty wêdkarskie, a tak¿e dwie sztuki „sk³usowanego” szczupaka.
22 i 21 letni mê¿czyŸni mieszkañcy gminy Wêgorzyno za swoje
czyny odpowiedz¹ przed s¹dem. Za
k³usownictwo Ustawa o rybactwie
œródl¹dowym przewiduje karê do 2
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

(RESKO). Gmina
Resko najwiêksze
zadania ma ju¿
niemal za sob¹, co
nie oznacza, ¿e nie
pozosta³o tu ju¿ nic
do zrobienia.

diusz Czerwiñski, praktycznie kwestia oœwietlenia jest ju¿ zamkniêta.
Sk³adane s¹ ostatnie wnioski tam,
gdzie jest kilka domów. Jeœli chodzi
o oœwiatê, prawie wszystko jest zrobione, jednak w planach jest budowa ³¹cznika spalaj¹cego bry³ê szko³y podstawowej z sal¹ gimnastyczn¹. W ³¹czniku mia³aby mieœciæ siê œwietlica, aby dzieci nie
musia³y przebywaæ tak jak obecnie
– w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w piwnicy. Dodatkowo planuje
siê tu sale dydaktyczne.

Cmentarni wandale
zatrzymani
Coraz mniej
do zrobienia
(£OBEZ) 17-letni mieszkaniec £obza us³ysza³ zarzuty zniewa¿enia miejsca pochówku zmar³ego, natomiast jego 15-letni kolega odpowie przez S¹dem Rodzinnym i Nieletnich za ten sam czyn
karalny.
Pod koniec grudnia ubieg³ego
roku na cmentarzu w £obzie dosz³o
do zniszczenia elementów grobowca oraz zniewa¿eñ miejsca pochówku osób zmar³ych.
£obescy policjanci natychmiast
zajêli siê to spraw¹. Ich dzia³ania
doprowadzi³y to ustalenia i zatrzymania sprawców tych przestêpstw.
Kilka dni temu 15 letni mieszkaniec
gminy £obez zosta³ przes³uchany w

charakterze nieletniego sprawcy
czynu karalnego. Zarzuca mu siê
pope³nienie czterech czynów karalnych zniewa¿enia miejsca pochówku zmar³ego oraz zniszczenie elementów jednego z grobowców.
17-letni mieszkaniec £obza, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, bêdzie odpowiada³ za pope³nione czyny jak doros³y. Ju¿ us³ysza³ cztery
zarzuty. Obaj przyznali siê do pope³nionych czynów i z³o¿yli wyjaœnienia.
17-latkowi za ten czyn grozi
kara do dwóch lat pozbawienia
wolnoœci, natomiast jego m³odszym koleg¹ zajmie siê S¹d Rodzinny i Nieletnich.
(kp)

Jak twierdzi burmistrz Arka-

Œlubowanie radnego i zmiana
cen za wodê
(DOBRA). Sesja Rady
Miejskiej w Dobrej
rozpocznie siê
o godz. 13.00 w sali
miejskiej hali sportowej
30 stycznia br.
Podczas sesji Rady Miejskiej
nowo wybrany radny Piotr Hebda
z³o¿y œlubowanie i zostanie przyjêty
w poczet radnych.

Nastêpnie radni przyst¹pi¹ do
podejmowania uchwa³ m.in. w
sprawie: rozpatrzenia skargi na
dzia³alnoœæ Burmistrza Dobrej,
planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2013 rok, pracy poszczególnych komisji, regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Dobra, szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nierucho-

moœci, na których zamieszkuj¹
mieszkañcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Jeden z ostatnich projektów
uchwa³ w porz¹dku obrad dotyczy
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków na terenie
gminy Dobra.
MM

Zagospodarowania wymaga
równie¿ teren znajduj¹cy siê za Centrum Kultury. Jest to teren podmok³y, przechodzi têdy ciek wodny.
- Zrobiliœmy œcie¿kê, teraz robimy park. Mo¿e nastêpny bêdzie ten
teren. To te¿ jest miejsce w centrum
miasta, które musi byæ lepiej zagospodarowane. Na to wszystko s¹
potrzebne jednak pieni¹dze. Koszt
prac w parku to milion z³. Sami, jako
gmina nie zrobilibyœmy tego za tak¹
kwotê, ale przy tak korzystnym dofinansowaniu, gdy z pieniêdzy
gminnych pokrywamy zadanie w
wysokoœci 150 tys. z³, to zrobimy –
powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 29.1.2013 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

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

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

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.

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w trzech innych
gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

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

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

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

INNE
Kupiê spawarkê wirow¹ lub transf.
tel. 531-090-643.

Region

Uk³adanie polbruku i kamienia.
Tanio, solidnie i dobrze. Tel. 669
589 863
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.

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 gryficki

Powiat ³obeski

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

Wynajmê mieszkanie 2 – pokojowe
w £obzie. Tel. 697 665 465

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

Region
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 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

Kupiê spawarkê wirow¹ lub transformatorow¹. Tel. 531 090 643

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.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯ I WYNAJEM
DOBRA ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, parter, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 150.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, I piêtro, pow. 80 mkw
- CENA 115.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow. 64,5 mkw
- CENA 155.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, parter, pow. 65,2 mkw
- CENA 45.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, I piêtro, pow. 64,79 mkw
- CENA 141.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, II piêtro, pow. 68,46 mkw
- CENA 110.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, I piêtro, pow. 57,8 mkw
- CENA 149.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, I piêtro, pow. 70,6 mkw
- CENA 139.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, II piêtro, pow. 41,7 mkw
- CENA 55.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, parter, 40 mkw
- CENA 100.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, parter o pow. 90,39 mkw + dzia³ka
- CENA 113.000 z³
RESKO (okolica) - 4 pokoje, parter, pow. 67,7mkw
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, II piêtro, pow. 69,6mkw
- CENA 90.000 z³
WÊGORZYNO - 2 pokoje, I piêtro, pow. 52,84mkw
- CENA 105.000 z³ OKAZJA
WÊGORZYNO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 43,38mkw
- CENA 105.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,9 mkw
- CENA 115.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, parter, pow. 63mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO - 4 pokoje, II piêtro, pow. 74mkw
- CENA 149.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, I piêtro, pow. 111mkw
- CENA 130.000 z³
ŒWIDWIN- 3 pokoje, IV piêtro, pow. 60,14mkw
- CENA 170.000 z³
ŒWIDWIN - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,97mkw
- CENA 125.000 z³
ŒWIDWIN - 2 pokoje, stan deweloperski, I I piêtro, pow. 46,02mkw
- CENA 165.000 z³
ŒWIDWIN (okolica) - 3 pokoje, I piêtro, pow. 74,5mkw
- CENA 99.000 z³
ŒWIDWIN (okolica) - 3 pokoje, I piêtro, pow. 77,6mkw
- CENA 144.000 z³
ŒWIDWIN(okolica) - 2 pokoje, parter, pow. 44,75mkw
- CENA 40.000 z³
ŒWIDWIN (okolica) - 2 pokoje, parter, pow. 37,73mkw
- CENA 62.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

Która gmina daje
wiêcej na sport
(POWIAT). Gminy z powiatu
³obeskiego s¹ ju¿ po rozstrzygniêciu konkursów na prowadzenie
dzia³alnoœci z zakresu kultury fizycznej. Przedstawiamy wysokoœæ dofinansowañ klubów prowadz¹cych sekcje pi³ki no¿nej.
W gminie Resko konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2013 dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania
w gminie Resko sportu i kultury fizycznej wygra³ Ludowy Klub
Sportowy „Mewa” w Resku. Kwota przyznanej dotacji wynosi 175
tys. z³.
Z kolei „Sport w Gminie Resko
na obszarach wiejskich” wygra³:
Ludowy Klub Sportowy „JASTRZ¥B” £osoœnica otrzyma³ 35
tys. z³. £¹cznie wiêc na propagowanie pi³ki no¿nej w gminie Resko
Rada Miejska przyzna³a 210 tys. z³.
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Jak zima, to kulig!

Ludowy Klub Sportowy
„Sparta” z Wêgorzyna otrzyma³
dofinansowanie w wysokoœci 170
tys. z³ na prowadzenie sekcji pi³ki
no¿nej na rzecz mieszkañców gminy Wêgorzyno w 2013 roku.
Miêdzyzak³adowy Ludowy
Klub Sportowy „Œwiatowid” w
£obzie otrzyma³ na swoja dzia³alnoœæ 100 tys. z³. W gminie £obez
³¹cznie na upowszechnianie sportu i
kultury fizycznej przeznaczono 230
tys. z³.
Na Ludowy Klub Sportowy
„RADOWIA” Radowo Ma³e w
tym roku planuje siê dotacjê wysokoœci o 5 tys. z³ wy¿sz¹ ni¿ w roku
poprzednim, czyli 90 tys. z³.
Nie podano jeszcze kwoty przenaczonej dla Sarmaty z Dobrej. MM

Nowa podinspektor
w urzêdzie
(£OBEZ) Odnotujemy kronikarsko, ¿e w Urzêdzie Miejskim w
£obzie pojawi³ siê nowy urzêdnik.
W grudniu 2012 r. burmistrz
og³osi³ konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-

Bud¿etowym, w Urzêdzie Miejskim
w £obzie. Zosta³ on rozstrzygniêty
27 grudnia. W wyniku „przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej”
podinspektorem zosta³a pani Lucyna Frymus z £obza.
(r)

9 tys. z³ dla chóru
(WÊGORZYNO). Stowarzyszenie Chór Kantylena na realizacjê
zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury poprzez

propagowanie pieœni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji
uroczystoœci pañstwowych w 2013
roku otrzyma³o kwotê 9 tys. z³. MM

Chce budowaæ fermê
norek w Mo³dawinie
(MO£DAWIN, gm. Radowo
Ma³e) Wójt Radowa Ma³ego
wyda³ obwieszczenie o zamiarze
budowy fermy norek w Mo³dawinie.
Wójt zawiadamia o wszczêciu
postêpowania administracyjnego
w tej sprawie, na wniosek pana Jacka Sobczaka z Mo³dawina, który
z³o¿y³ go 14 stycznia 2013 r. Chce
on wybudowaæ fermê norek amerykañskich na dzia³ce rolnej nr 163 w

obrêbie Mo³dawin, w gminie Radowo Ma³e.
Wójt wyst¹pi³ o opiniê do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £obzie co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko i
zakresu raportu oddzia³ywania.
Ka¿dy zainteresowany mo¿e
zapoznaæ siê z dokumentami w
urzêdzie gminy.
(r)

Podziêkowania

Za ¿yczliwoœæ i okazan¹ pomoc przy organizacji
kuligu w Dalnie w dniu 19 stycznia 2013 r.
serdecznie dziêkujemy panu
Andrzejowi Adamów
z Firmy Transportowo Handlowej „Andreas”
i panu Tadeuszowi Brzozowskiemu z Gospodarstwa Rolnego „Truska-POL”
Dzieci, m³odzie¿, mieszkañcy Dalna
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REKLAMA

REM-BUD

Remonty domów,
mieszkañ
klatek schodowych.
Szybko, tanio i solidnie
Tel. 791-278-411
ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
KIEROWCÊ KAT. C+E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO ORAZ
INNYCH PRACOWNIKÓW

tel. 91/3971951,
509288386, 509288387

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

CMYK

FIRMA ZATRUDNI
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI
ELEMENTÓW
BETONOWYCH
tel. 509 288 387,
509 288 386

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

tygodnik ³obeski 29.1.2013 r.
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Osiedle 40. lecia z zapleczem i atrakcjami
(WÊGORZYNO). Jest ju¿
gotowy plan
uatrakcyjnienia osiedla
40-lecia PRL wraz z
mo¿liwoœci¹ rozbudowy.
W planie jest oczyszczenie z
krzewów terenu przylegaj¹cego do
rzeczki Golnicy, wykonanie utwardzonej nawierzchni, a przy niej ustawienie urz¹dzeñ si³owni plenerowej. Dla spacerowiczów i zakochanych ma nie zabrakn¹æ ³aweczek i
pergoli. Mi³oœnicy spêdzania czasu
na wolnym powietrzu znajd¹ miejsce dla siebie, albowiem planowane
jest ustawienie tu solidnych sto³ów
do gry w szachy i bryd¿a oraz miejsce do grillowania. Przy tym wszystkim, dla bezpieczeñstwa, ma zostaæ
zamontowane oœwietlenie.
Tego typu miejsca, odpowiednio zagospodarowane, sprzyjaj¹
spacerom równie¿ w towarzystwie
czworono¿nych przyjació³. I o nich
pomyœlano w magistracie rezerwuj¹c miejsce na toaletê dla psów. Tym
samym uniknie siê niespodzianek
nie tylko w ci¹gu spacerowym, ale i
na terenie osiedla. Gdy ju¿ bowiem
jest wyznaczone miejsce, do którego mo¿na wyprowadzaæ swoje pupile, mo¿na te¿ egzekwowaæ prawo.
To z kolei sprawi, ¿e najm³odsi
mieszkañcy osiedla nie bêd¹ ju¿,

przynajmniej tak czêsto znajdywaæ
w piaskownicach niespodzianek.
Docelowo mo¿e bêdzie wiêcej
œrodków, aby zagospodarowaæ teren, do którego bêdzie dostêp z ulicy Runowskiej. Tutaj by³yby altany,
miejsca do grillowania. Na razie
skupiamy siê na osiedlu. W koncepcji jest wrysowane oœwietlenie
uliczne, którego w tej chwili w pewnych miejscach brakuje. W ramach
tego bêd¹ remontowane schody na
osiedlu, które w tej chwili s¹ zabezpieczone i zagrodzone, aby nikt na
nie wchodzi³ i aby nikomu nic z³ego
siê nie sta³o. W nastêpnym naborze
do LGD maj¹ byæ wiêksze œrodki do
pozyskania, w tej chwili mo¿na
by³o pozyskaæ maksymalnie 25 tys.
z³. W takim wypadku gmina musia³aby do³o¿yæ 27 plus VAT od ca³oœci. Na nowych zasadach bêdê sk³ada³a wniosek o zagospodarowanie
czêœci na skarpie. W po³owie roku
bêdzie mo¿na uzyskaæ maksymalnie 50 tys. z³ i to by³aby dla nas wystarczaj¹ca kwota. Chcielibyœmy
naprawiæ schody, wykonaæ dojœcia
z innych czêœci osiedla. By³by to teren na integracjê dla wszystkich
wspólnot. Powstan¹ tu dwa place.
Na jednym z nich bêdzie wbudowany stó³ zewnêtrzny do tenisa sto³owego, na mniejszym placyku obok
– do gry w szachy. Jestem po rozmowach ze wspólnotami. Bêd¹ to partnerzy w projekcie. Wœród siebie

wytypuj¹ dru¿yny, które rozegraj¹
mecz. Wiem, ¿e wœród mieszkañców
osiedla s¹ tenisiœci i to z osi¹gniêciami. Jednym, z nich jest pan Andrzej
Nowacki, którego zg³asza³am do
Nagrody Starosty jako animatora
sportu. To zadanie wykonamy jako
pierwsze. - powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Koncepcja zak³ada równie¿ powstanie nowych miejsc postojowych, a tak¿e okreœla, w których
miejscach mog³yby zostaæ zbudowane bloki mieszkalne. Mo¿e jeden
z nich nawet komunalny? Jest te¿
mo¿liwoœæ wykrojenia z terenu, jakim gmina dysponuje na osiedlu, grunty pod budownictwo indywidualne z
koncepcj¹ zabudowy szeregowej.

Spory problem do rozwi¹zania
ma gmina odnoœnie terenu, na którym stoj¹ gara¿e, bowiem teren nale¿y do gminy, natomiast w³aœciciele gara¿y maj¹ udzia³ w wieczystym
u¿ytkowaniu. Jest tam miejsce na to,
aby powsta³y kolejne gara¿e, ale na
razie gmina nie mo¿e ich postawiæ z
przyczyn formalnych. Budowa nowych gara¿y to zmiana wielkoœci
wspó³udzia³u w gruncie. Z tego powodu wszyscy w³aœciciele musieliby wspó³uczestniczyæ w tym zadaniu. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem by³oby wytypowanie spoœród siebie pe³nomocnika. Gdy ta kwestia zostanie
rozwi¹zana, bêdzie mo¿na wybudowaæ kilka nastêpnych gara¿y, odblokowuj¹c jednoczeœnie miejsce postojowe na osiedlu.
MM

Strajkowali, a pasa¿erowie marzli
(£OBEZ-POLSKA). W miniony pi¹tek pasa¿erowie, którzy
musieli skorzystaæ z us³ug PKP,
musieli oczekiwaæ na zakoñczenie
strajki w nieogrzewanych wagonach i zimnych poczekalniach.
Strajk ostrzegawczy mia³ trwaæ
od godz. 7.00 do godz. 9.00. Poci¹gi, które by³y akurat w trasie, dojecha³y do najbli¿szych stacji. Pozosta³e nie wyruszy³y.
W jednym z takich poci¹gów,
które utknê³y w trasie, by³a mieszkanka gminy £obez, studiuj¹ca w
Szczecinie. Na ten czas wy³¹czono
ogrzewanie w wagonach. Temperatura na zewn¹trz nie sprzyja³a zbytnio siedzeniu w nieogrzewanych
wagonach tym bardziej, ¿e za oknami aura zimowa ze sporym mrozem.
Zmarzli równie¿ pasa¿erowie oczekuj¹cy na poci¹g ju¿ po godzinie
strajku, albowiem ten wywo³a³
opóŸnienia. Na stacji w £obzie byliœmy oko³o godz. 11.00, czêœæ pa-

sa¿erów wysz³a z poczekalni, doczekawszy siê na poci¹g, czêœæ sta³a
niepewnie nie wiedz¹c co robiæ.
- Dzisiaj mam egzamin na prawo
jazdy w Koszalinie. Nie wiem co
mam robiæ. Niby poci¹g ma byæ
opóŸniony, ale nie wiem czy zd¹¿ê.
Nie wiem czy dojadê na czas. Na
razie czekam – powiedzia³ nam
mieszkaniec £obza.
W kasie spytaliœmy o czas opóŸnienia. Us³yszeliœmy w odpowiedzi,
¿e wynosi ono oko³o 100 minut. Gdy
wychodziliœmy z zimnej poczekalni, zaczepi³a nas mi³a pani s³owami,
abyœmy nie rezygnowali, bo to
opóŸnienie mo¿e byæ krótsze i tak
naprawdê nikt nie wie, kiedy poci¹g
wjedzie na stacjê. Po zapoznaniu siê
z celem naszej wizyty pasa¿erka
odpar³a, ¿e jest z Chociwla.
- To skandal. W jakich warunkach musimy czekaæ na po³¹czenie.
Przecie¿ na tej poczekalni nic nie
ma prócz twardych ³awek. Jest zimno. Do tego mamy informacjê, ¿e
opóŸnienie wynosi 100 minut, ale

mo¿e siê zmniejszyæ, o ile - nie wiemy. Tym samym nie mo¿emy wyjœæ
do miasta, poczekaæ w ciep³ym
miejscu i wróciæ. Ludzie z £obza te¿

tu ca³y czas siedzieli, a mogli przecie¿ wróciæ do domu i tam poczekaæ.
Jak nas pasa¿erów potraktowano? pyta³a kobieta.
MM
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Noc Biologów
na Uniwersytecie

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Resku uczestniczyli 11.01.2013 r.
w nag³oœnionej przez radio i telewizjê Nocy Biologów, która zosta³a przygotowana przez wyk³adowców i pracowników Wydzia³u
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskiego.
M³odzie¿ wziê³a udzia³u w zajêciach prowadzonych przez kadrê
uniwersyteck¹, która z wielk¹ pasj¹
i zaanga¿owaniem stara³a siê przy-

bli¿yæ zagadnienia zwi¹zane nie tylko ze œwiatem zwierz¹t, ale równie¿
dotycz¹ce codziennego ¿ycia
wszystkich ludzi. Podczas interesuj¹cych wyk³adów uczniowie mogli
przebywaæ w pobli¿u wê¿y, co
wzbudza³o skrajne emocje.
Uczestnictwo w tego typu imprezie by³o niew¹tpliwie bardzo
du¿ym wydarzeniem w ¿yciu ka¿dego interesuj¹cego siê œrodowiskiem
przyrodniczym ucznia.
AM

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W najbli¿szy
czwartek o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie rozpocznie siê sesja Rady
Miejskiej.
W porz¹dku obrad przewidziano
m.in. informacjê ustn¹ o stanie dróg
powiatowych z³o¿on¹ przez Dyrektora
Zarz¹du Dróg Powiatowych.
Projektów uchwa³, jakie zostan¹
przedstawione radnym do zatwierdzenia dotycz¹ m.in: zatwierdzenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w

szko³ach i przedszkolach, uchwalenia
regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
oraz szczególne warunki przyznawania
nauczycielom niektórych sk³adników
wynagrodzenia oraz nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego, przyznania
dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
MB Królowej Polski w Runowie Pomorskim, wyra¿enia zgody na nabycie
od PKP prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w obrêbie ewidencyjnym Po³chowo, skargi wniesionej
przez Pani¹ El¿bietê Ciochoñ na dzia³alnoœæ Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.
op

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy

Janinê Wawrzynieck¹
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

tygodnik ³obeski 29.1.2013 r.

Licealiœci
ostrze¿eni

(£OBEZ) Policjantka wraz z
policjantem z Wydzia³u Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie odbyli spotkanie z uczniami klasy II Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki.
Jako, ¿e licealiœci decyduj¹ siê
rozpocz¹æ kurs na prawo jazdy, tematem spotkania by³o bezpieczeñstwo i rozwaga m³odych ludzi za
kierownic¹.
Na pocz¹tku wizyty zosta³y
omówione zmiany w egzaminach na
prawo jazdy, które obowi¹zuj¹ od
19 stycznia br. Nastêpnie licealiœci
us³yszeli kilka s³ów na temat wypad-

ków powodowanych przez „œwie¿o
upieczonych kierowców” i konsekwencja prawnych zwi¹zanych z
tego typu zdarzeniami. W dalszej
czêœci tego spotkania m³odzi ludzie
zobaczyli film instrukta¿owy zatytu³owany „Eksperyment”, gdzie ich
rówieœnicy poddani eksperymentowi prowadz¹ samochód w stanie
nietrzeŸwoœci, po czym ostrzegaj¹ o
konsekwencjach takiego nieodpowiedzialnego zachowania.
Na koniec uczniowie zadawali
pytania dotycz¹ce wykroczeñ w
Ruchu Drogowym oraz kar jakie
gro¿¹ za ich pope³nienie.
(kp)

Ile p³acimy dla CIS
(POWIAT). Co roku gminy
powiatu ³obeskiego przyznaj¹ dla
stowarzyszenia CIS „Od Nowa”
dotacjê na dzia³ania, maj¹ce na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym. Tak te¿ sta³o
siê i w tym roku.
Jak wysokie s¹ to dotacje? Gmina £obez dla CIS Od Nowa w

£obzie przeznaczy³a 44.880 z³.
Gminy Wêgorzyno i Resko po
40.800 z³ (w roku ubieg³ym po
20.400 z³), gmina Dobra równie¿
planuje przeznaczyæ kwotê w wysokoœci 40.800 z³ (w ubieg³ym roku
20.400 z³), natomiast gmina Radowo Ma³e zaplanowa³a kwotê w wysokoœci 20 tys. z³. £¹cznie - 187.280
z³.
MM

Panu
Grzegorzowi Urbañskiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu

œmierci ojca
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie

tygodnik ³obeski 29.1.2013 r.
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Sieæ jak uk³ad krwionoœny bez serca
(WÊGORZYNO). Budowa
sieci kanalizacyjnej w tym mieœcie
co rusz przynosi nowe niespodzianki. Nie doœæ, ¿e od kilku miesiêcy trwa podpisywanie protoko³u odbioru, sieæ wci¹¿ jest nieczynna. Pod³¹czone do niej posesje
spuszczaj¹ ju¿ œcieki, a sieæ i tak
nie zadzia³a, bo nie ma... odpowiedniej przepompowni.
Aglomeracja etap I nadal nie ma
rozliczenia zadania polegaj¹cego na
po³o¿eniu sieci kanalizacyjnej w
czêœci Wêgorzyna, wci¹¿ wiêc s¹ to
tylkorury w ziemi i nic wiêcej. Pocz¹tkowo gmina boryka³a siê z nierzetelnym wykonawc¹, któremu co
rusz wskazywa³a koniecznoœæ poprawek, obecnie z kolei firma nie
podpisuje protoko³ów odbioru, które mia³y miejsce od 5 do 9 wrzeœnia.
Dlaczego?
- Myœlê, ¿e nie mamy podpisanych protoko³ów z tego wzglêdu, ¿e
po prostu jeszcze trwaj¹ prace, jeszcze robi¹, jeszcze poprawiaj¹. Myœlê, ¿e graj¹ na czas, nie podpisuj¹c
protoko³ów odbioru. Co zyskuj¹?
Kary, jakie mo¿na naliczaæ za usuwanie usterek po podpisaniu protoko³u. Dofinansowanie unijne otrzy-

maliœmy ju¿, ono by³o tylko od czêœci inwestycji, akurat tej, która zosta³a dosyæ dobrze wykonana. Sieæ
nie funkcjonuje. Nie jest uruchomiona, bo nie jest ukoñczona. Poza
tym jeszcze czekam na ekspertyzê
techniczn¹ stanu przepompowni
przy ul. £¹kowej. Jest to przepompownia, funkcjonuj¹ca przed inwestycj¹. Przy rozbudowie powinna
byæ zmodernizowana, aby zdecydowanie wiêksz¹ iloœæ œcieków móc
przepchn¹æ na oczyszczalniê. Ona
powinna by³a byæ ujêta w przetargu.
By³a w kosztorysach inwestorskich.
Niestety ci, którzy organizowali
przetarg, nie uwzglêdnili jej i ca³a
aglomeracja by³a robiona tak naprawdê bezsensownie, bo bez tej
przepompowni sieæ nie zadzia³a.
Wyst¹pi³am do operatora o ekspertyzê techniczn¹, co nale¿y zrobiæ,
¿eby móc uruchomiæ sieæ i by mieszkañcy mogli oddawaæ swoje œcieki
do wybudowanej kanalizacji – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
Na tym jednak nie koñcz¹ siê
problemy zwi¹zane z kanalizacj¹.
Okazuje siê, ¿e czêœæ osób pod³¹czy³a siê do kanalizacji podczas
trwania prac. Obecnie zrzuca œcieki

do sieci, która tych¿e nigdzie nie
odprowadza. W zwi¹zku z tym burmistrz wystosowa³a apel do mieszkañców, aby nie korzystali z sieci.
Przy Aglomeracji I by³o kilka
rodzynków: przy wszystkich pod³¹czeniach okaza³o siê, ¿e plebania
nie zosta³a ujêta w planach i obecnie
jest jak wysepka poœród innych.
Pod³¹czenia nie ma i nie mo¿e byæ.
Zosta³a jako jedyna nieruchomoœæ.
Do kanalizacji nie jest pod³¹czona
równie¿ stacja uzdatniania wody.
K³opotów nie brakuje równie¿
przy etapie II. W tej chwili gmina
czeka na projekt budowlany. Sam
przetarg na wykonanie projektu organizowany by³ jeszcze przez burmistrza S. Konarskiego. Firma projektuj¹ca ma dokoñczyæ drugi etap.
- Z ró¿nych przyczyn i ustaleñ z
poprzedni¹ burmistrz projekt wci¹¿
nie jest ukoñczony. Zakres prac by³
zmieniany ustnie. Pierwotnie mia³a
byæ zrobiona kanalizacja sanitarna,
wodoci¹gowa - z uwzglêdnieniem
miejsc, gdzie trzeba wymiany lub
gdzie trzeba wybudowaæ now¹ sieæ
i kanalizacja deszczowa. Obecnie
projekt uwzglêdnia jedynie budowê
kanalizacji sanitarnej. Deszczówki
nie by³o równie¿ w Etapie I. Wp³y-

wu ju¿ na to nie mia³am ¿adnego, bo
gdy przysz³am to by³y ju¿ podpisane umowy z wykonawcami robót
budowlanych. Nie chcia³abym, aby
to siê powtórzy³o, dlatego bêdê d¹¿y³a do tego, aby projekt budowlany
Aglomeracja II zawiera³ wszystko,
co powinien zawieraæ. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê to dopilnowaæ. Fakt
faktem poprzedniczka zrezygnowa³a z projektowania wodoci¹gu i firma projektuj¹ca ma gotowy projekt
samej kanalizacji sanitarnej i wrêcz
nalega, abym projekt odebra³a. Firma jednak umowê mia³a na kanalizacjê wodoci¹gow¹, sanitarn¹ oraz
deszczow¹, a jest tylko kanalizacja
i to te¿ z uwagami. Projekt opiniuje
pan Brochman, który robi³ koncepcjê gospodarki wodnoœciekowej dla
ca³ej gminy Wêgorzyno. Przedstawi³ swoje wnioski do projektu operator wodno-kanalizacyjny równie¿. Nawet nie mogê odebraæ samej
kanalizacji i nie wiem czy jest to
zasadne, by póŸniej jeszcze raz w
tych samych miejscach kopaæ i robiæ wodoci¹g i deszczówkê. Chcia³abym, aby wszystko normalnie
funkcjonowa³o, aby by³y korzyœci i
by by³y efekty dla gminy i dla mieszkañców – doda³a burmistrz. MM

Pó³ miliona za us³ugi prawnicze?
Ale o co chodzi?
(WÊGORZYNO). Na stronie
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
pojawi³a siê informacja, ¿e warszawska firma otrzyma niemal
pó³ miliona za us³ugi prawnicze
polegaj¹ce na zastêpstwie procesowym w postêpowaniach o zwrot
podatku od towarów i us³ug VAT
jak równie¿ doradztwie prawnym
w zakresie zastêpstwa procesowego, ukierunkowanym na optymalizacjê rozliczeñ VAT w imieniu
gminy Wêgorzyno.
Zamówienie z wolnej rêki zosta³
udzielone pod koniec ubieg³ego
roku. Umowa zosta³a podpisana z
firm¹ Deloitte Legal, Pasternak,
Korba i Wspólnicy Kancelaria
Prawnicza sp. k. z Warszawy.
Udzielono jej zamówienia na kwotê
495 tys. z³ (bez VAT).
O wyjaœnienie tej informacji
poprosiliœmy burmistrz Wêgorzyna
Monikê KuŸmiñsk¹.
- Dopiero po odzyskaniu podatku VAT firma otrzymuje procent od
kwoty, jak¹ odzyska³a. Gminie zostanie trzy razy tyle, ile my mamy im
zap³aciæ. Kwota zosta³a obliczona

na bazie doœwiadczeñ firm z gminami, które mia³y porównywalny bud¿et do gminy Wêgorzyno. Pomys³
pojawi³ siê podczas spotkania zorganizowanego przez marsza³ka.
Wówczas firma przedstawia³a
swoj¹ dzia³alnoœæ i ten sposób zdobycia œrodków dla jednostek samorz¹dowych. Nie postrzega³abym w
ten sposób, ¿e gmina obecnie utraci
pieni¹dze. To jest firma prawnicza i
oni uzyskuj¹ indywidualne interpretacje do poszczególnych gmin.
Mo¿e okazaæ siê, ¿e to, co w innej
gminie jest mo¿liwe, nie bêdzie
mia³o zastosowania w innej gminie.
Ka¿da ma swoj¹ konkretn¹ specyfikê. Próbuj¹ odzyskiwaæ VAT poprzez interpretacje prawne, poprzez
wyst¹pienia. VAT zawsze mieliœmy
jako niekwalifikowany, niemo¿liwy
do odzyskania. Dla nas podatek jest
kosztem dodatkowym, byæ mo¿e
uda siê wiêc odzyskaæ go np. przy
inwestycji Aglomeracja etap I. Przy
funduszach unijnych nale¿a³oby
jeszcze przeliczyæ co nam siê op³aca, bo jeœli my odzyskamy VAT, to
bêdziemy musieli oddaæ jak¹œ czêœæ
dofinansowania. Jeœli oczywiœcie

VAT by³ kwalifikowany, przy aglomeracji nie by³. Inaczej jest tam,
gdzie budujemy ca³kowicie ze swoich œrodków, przyk³adowo gimnazjum, które kosztowa³o ponad 6
milionów z³ i które jeszcze sp³acamy. Gdyby uda³o siê odzyskaæ VAT,
to by³yby du¿e pieni¹dze dla gminy.
Firma otrzymuje swój procent dopiero wtedy, gdy pieni¹dze wp³yn¹
do nas. Oni maj¹ bogate doœwiadczenie i przy pytaniu, jakie by³yby
szacowane korzyœci, s¹ w stanie je
podaæ. Robili tak¹ us³ugê dla gmin
o bud¿etach podobnych 27-29 milionów z³, a nasz ma 28 milionów z³.

Przybli¿ona odzyskana wartoœæ
wynosi 1.650 tys. z³, z tego tytu³u
firma pobra³a wynagrodzenie 495
tys. z³. Ro¿nica zostaje gminie jako
coœ, czego nie mia³a i nie mog³aby
mieæ bez pomocy firmy prawniczej.
W ten sposób zosta³a podana kwota
– wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
Umowa z firm¹ zosta³a podpisana do koñca 2015 roku. Bez wzglêdu na to, jak¹ kwotê uda siê odzyskaæ, jest to ekstra zastrzyk do bud¿etu gminy, która ze swojej strony
nie ponosi ¿adnego ryzyka. MM
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Zes³anie Marii Grygiel (2)
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.
Nie chcia³abym ani tych pieniêdzy sybirackich, ani tego Sybiru.
Tego wszystkiego, co prze¿y³o siê
przez te szeœæ lat, to cz³owiek nie
chce wspominaæ. Pamiêtam, jak w
Rosji pytaliœmy siê: mamo, a kiedy
bêdzie tak, ¿e chleb bêdzie le¿a³ na
stole? A ile ci Kozacy nabili siê nas,
psami naszczuli, bo chodziliœmy na
¿ebry. Kozacy mieszkali po drugiej
stronie rzeki. Gdy rzeka zamarz³a,
chodziliœmy tam. Oni byli bogaci,
niektórzy zlitowali siê i dali coœ, a
niektórzy to psami naszczuli czasami tak, ¿e pogubiliœmy to, co wy¿ebraliœmy. Tak wszyscy uciekali od
psów. Jednego ch³opaka to psy zagryz³y. Nie da³ rady uciec. Powiedzieliœmy o tym jego matce, posz³a
z saneczkami i zabra³a go.
Chodzi³am tam pod³ogê pomyæ,
posprz¹taæ, to dali obierek z kartofli
i otrêby. Obierzyny ugotowa³o siê,
otrêby doda³o i z tego jakieœ placki
mo¿na by³o napiec. Wszystkie patelnie by³y ju¿ posprzedawane, wiêc
tylko na kuchni tak siê piek³o.
W zimie chodziliœmy do pracy.
W ko³chozie by³y owce, krowy.
Odchody po krowach r¹ba³o siê siekier¹ na kostki, oni to gdzieœ wywozili. Brali to do palenia.
Gdy rano wyganiali krowy, to
my z innymi dzieæmi biegaliœmy za
krowami i zbieraliœmy odchody,
potem to suszy³o siê i tym palili w
piecach. Trzeba by³o bardzo du¿o
nasuszyæ tego na zimê.
Gdy ponownie przywieŸli nas do
Semijarska w 1942 roku, to ju¿ by³o
trochê lepiej. By³a tu piekarnia, w
której piekli chleb. To my stamt¹d
przychodziliœmy 30 kilometrów do
miasta, do NKWD, i b³agaliœmy,
aby dali nam chleba. Nieraz enkawudzista pyta³ siê, dla ilu ludzi i
wypisywa³ na kartce, aby wydano
nam 1-2 bochenki chleba. Byliœmy
tak g³odni, ¿e czasami w drodze do
domu pó³ chleba zjedliœmy.
Czy by³y wilki? By³y, ale w lesie.
My do lasu mieliœmy daleko. Tam
pracowali inni Polacy. By³a ca³a
wioska, w której byli sami m³odzi
ch³opcy i mê¿czyŸni.
W 1942 roku posz³am pracowaæ
do zagod¿erno. Zwozili tam ca³e
zbo¿e z ko³chozu, a my na m³ynkach
czyœciliœmy s³onecznik. By³ on
³uskany, wsypywany do worków.

Worki ze s³onecznikiem i ze zbo¿em
zaszywaliœmy. Gdy przyp³ywa³ statek, sami za³adowywaliœmy na niego te worki. Mówili, ¿e odwozili to
dla wojska. Worki wa¿y³y po 80 kilogramów. Ja by³am taka gruba, ¿e
w drzwi nie mieœci³am siê. Nie wiem
od czego. „Katiusza” nazywali, ale
si³y mia³am bardzo du¿o. Naprawdê. Jak worki na statek nosi³am, to
ch³opu ¿adnemu nie podda³am siê.
To samo wynios³am co ch³op. I g³odny cz³owiek, ale si³ê mia³. Nie wiem
sk¹d ta si³a. Na ³¹kach ros³a cebula.
G³ówkê mia³a jak pory, tylko, ¿e
cebula ta by³a cieñsza. Szliœmy na
³¹ki, braliœmy sznury, zwi¹zywaliœmy wi¹zkê, przynieœliœmy, poobcinaliœmy korzenie, pokroiliœmy zagotowali wody, posoliliœmy, ka¿demu do misek ponalewali, ¿eby gêsto
by³o i bez chleba. Chleba nie by³o.
Latem by³o bardzo du¿o ryb, byliœmy nad rzek¹ Irtysz: p³otki, okonie.
Nie suszyliœmy ryb, jak jeszcze
mama ¿y³a, to ona sma¿y³a, kotlety
robi³a, nawet wnêtrznoœci z ryb
sma¿y³a na patelni i wytapia³a w ten
sposób t³uszcz, ¿eby by³ albo do
ziemniaków, albo do placków z
obierek.
Dzika ró¿a strasznie piecze w
jêzyk. PóŸniej suszyliœmy, mieliliœmy i dodawaliœmy do placków,
ró¿ê albo czeremchê. By³o bardzo
du¿o arbuzów. Tam by³a latem
straszna gor¹czka. Mo¿na by³o jeœæ
je do oporu, ale tak naprawdê nie
da³o siê, bo s³odkie, z g³odu siê jad³o, ale to sama woda.
Latem robiliœmy ceg³y. Do ich
wyrobu s³u¿y³ wycementowany basen, do którego wrzucano glinê,
piach, siano albo s³omê. Kazano
nam udeptywaæ to nogami, chyba 15
nas tak pracowa³o przy ceg³ach.
Wegnali nas do tego basenu i chodziliœmy jak konie. Gdy ju¿ by³o dobrze wyrobione, to nak³adali to do
foremek, nastêpnie ceg³y by³y suszone. Po oczyszczeniu budowali z
nich mieszkania, magazyny itp. Pa-

miêtam, jak mówi³ do mnie dyrektor
– nie jedŸ, bo w Polsce nie bêdziesz
mia³a mieszkania. Odpowiedzia³am, ¿e nauczy³am siê wyrabiaæ ceg³ê, to sobie dom postawiê. Oni
mówili, ¿e przed wojn¹ by³o to bardzo bogaty kraj. Ja tam nie wiem czy
by³, czy nie. Bo jak nas zawieŸli, to
nie by³ bogaty.
Tam, gdzie by³a wioska samych
Rosjan, to oni dobrze mieli, wszystko trzymali: krowy, kury, œwinie i
ogródki mieli. Oni mieli dobrze. A
Kozacy chyba tego nie potrzebowali. Nas dali tam, gdzie byli Kozacy,
Kirgizi, Czeczeni. Tam by³o du¿o
narodowoœci, wraz z nami przyjecha³o du¿o ¯ydów, byli równie¿
Ukraiñcy.
W 1942 roku przyjecha³ Anders.
Mobilizowa³ do wojska do Anglii.
Brat zapisa³ siê. Pamiêtam, ¿e to
by³a bardzo mroŸna zima. Mama
bardzo p³aka³a, ¿e on odje¿d¿a, ¿e
zostawia nas, pyta³a kto bêdzie pracowaæ. Odprowadzi³a go. Chyba
wtedy przeziêbi³a siê. Po jego odejœciu mama zachorowa³a i ca³y czas
le¿a³a. PóŸniej mowê jej odjê³o. Jak
ju¿ by³a chora, to nam z Anglii przysy³ali paczki i by³o nam trochê lepiej. Dostawaliœmy koce, materia³.
Raz przys³ali nawet du¿o pieniêdzy.
Mama powiesi³a je na sznureczek na
szyi i powiedzia³a, ¿e nie da nam ich,
bo jak umrze, to one maj¹ byæ dla
Janka – najm³odszego syna, który
zosta³ z nami. On ma³y, a my z bratow¹ starsze, to damy sobie radê. W
1942 roku po ¿niwach umar³a. W
tym czasie poszliœmy zbieraæ k³osy
30 kilometrów dalej. Gdyby nas z³apali, s¹dziliby nas za te k³osy. By³am
kiedyœ sama, a brat wzi¹³ wszystko
na siebie, wtedy ju¿ starszego brata
nie by³o. Wziêli brata na przes³uchanie, on p³aka³, jêcza³, zamknêli
go do wiêzienia, on ucieka³, ale ja
powiedzia³am, ¿eby zg³osi³ siê, bo
bêdzie jeszcze gorzej, powiedzia³am tylko, ¿eby nic nie mówi³. Straszyli go, ¿e bêd¹ mu palce ³amaæ.
Wziêli go na przes³uchanie, a mnie
posadzili w innym pokoju. Wszystko s³ysza³am. Mówi³: „przysiêgam
na Stalina, mo¿ecie ³amaæ mi palce,
ale moja siostra o niczym nie wiedzia³a. Ja sam by³em g³odny i ja sam
zbiera³em k³osy.” Dziêki temu nie
s¹dzili mnie, brata wypuœcili, zwolnili mnie z pracy, ale póŸniej sami
dali nakaz, aby przyjêto mnie z powrotem do pracy. PóŸniej by³o ju¿
lepiej, bo dawali mi 8 kg m¹ki i 4 kg
kaszy jaglanej raz na miesi¹c. Ale i
to dobrze. Bratowa pracowa³a w
szpitalu, na miesi¹c dostawa³a 1 kg
chleba. Czym mia³a dzieci ¿ywiæ?
W przychodni Polka by³a lekarzem. Gdy mama by³a chora, to ta

Polka mamê leczy³a. Ale mama
umar³a. Czy by³ tam cmentarz? Nie.
Wykopali dó³ i pochowali mamê bez
¿adnej trumny. Na drugi dzieñ nie
by³o ju¿ nawet pagórka oznaczaj¹cego grób, bo pas³y siê tam krowy.
Póki byliœmy, to chodziliœmy tam i
podsypywaliœmy rêkami ziemiê,
zrobiliœmy krzy¿yk z patyków.
Gdzie tam by³ cmentarz? Oni przecie¿ byli niewierz¹cy. Mo¿e jeszcze
Ruscy, mo¿e cerkiew by³a, ale Kozacy? Gdzie oni siê tam modlili? Co
ich tam obchodzili Polacy?
Od 1942 roku to ju¿ lepiej mieliœmy. Chyba im ju¿ zabronili, bo
pierwsze lata to jak psy Polacy byli
traktowani. Wyprowadzali nas,
ustawiali w rzêdzie, predsiedatiel
(przewodnicz¹cy ko³chozu) bra³
pistolet i mówi³, ¿e nas wszystkich
powystrzela. Nikt siê nie ba³ – niech
strzela. Takie ¿ycie to... Zastrzeli i
spokój. Lekka œmieræ. Ale nie strzela³, tylko mówi³ „Polak sabaka”. Na
pocz¹tku nigdzie nie mo¿na by³o
pracowaæ, tylko w ko³chozie, bo nas
nienawidzili. A PóŸniej, gdy mê¿czyŸni poszli do Anglii, to Polacy
te¿ mogli pracowaæ poza ko³chozem. Ja do koñca pracowa³am w
ko³chozie.
Od 1942 roku polepszy³o siê,
choæ mamy ju¿ nie by³o, a brat poszed³ do Anglii. My tylko dwoje z
bratem zostaliœmy, ale i jego póŸniej
zabrali, bo go oszukano. Powiedzieli, ¿e te¿ bior¹ go do Anglii, on podpisa³, a potem okaza³o siê, ¿e wziêli
go do ruskiego wojska. Jak mia³am
wyje¿d¿aæ, to zaczê³am staraæ siê,
¿eby go puœcili. Powiedzieli, ¿e jak
ods³u¿y, to mnie znajdzie.
Oni chcieli, ¿eby zostaæ, namawiali. Tam du¿o zosta³o chêtnie, ale
póŸniej chcieli, a tam jeszcze i tak
du¿o jest, jeszcze nie wszyscy wrócili. Teraz ju¿ m³odzie¿ zapewne
jest tam przyzwyczajona.
Jako pierwszych zaczêli wywoziæ te rodziny, z których mê¿czyŸni
poszli z wojskiem Andersa. Dali
znak, ¿e wywo¿¹, ¿eby szykowaæ
siê. Mnie wywozili, a bratowej z
dzieæmi nie chcieli wzi¹æ. Mia³am
brata za granic¹, a ona nie. Jej dzieci
p³aka³y, ¿e jak ja bêdê odp³ywaæ
statkiem, to oni potopi¹ siê. Posz³am do gminy, pojecha³am do
województwa, spyta³am, dlaczego
nie mo¿e jechaæ z dzieæmi. Sk³ama³am, ¿e jej mê¿em jest ten brat, kóry
poszed³ z wojskiem Andersa. Przecie¿ i tak nie wiedzieli, ¿e tak naprawdê jej m¹¿ zgin¹³ na pocz¹tku
wojny. Nazwisko siê zgadza³o.
Dziêki temu przyjecha³a razem ze
mn¹. (Cdn.)
MM
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So³tysi po³¹czyli si³y
(UNIMIE-gmina £obez).
Pod koniec listopada
ubieg³ego roku so³tysi
z gminy £obez
przyst¹pili do
Stowarzyszenia
So³tysów
i Przedstawicieli
Œrodowisk Wiejskich
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Uznali, ¿e obecnie so³tys
jest niedoceniany
i postanowili wzmocniæ
swoj¹ pozycjê. Ju¿
zaczynaj¹ dzia³aæ.
Spotkanie za³o¿ycielskie odby³o siê 29 listopada w Be³cznej. Na
spotkanie przyby³o 14 osób, ³¹cznie
z burmistrzem. So³tysów by³o 11.
Wprawdzie nie wszyscy so³tysi byli,
wszyscy jednak wyrazili chêæ przyst¹pienia do Stowarzyszenia. Ci,
którzy nie mogli uczestniczyæ w
spotkaniu, wype³nili deklaracje
przed i trzy osoby po. Do wype³nienia jest ostatnia ju¿ deklaracja. W
spotkaniu uczestniczy³ równie¿ szef
Stowarzyszenia Grzegorz Mazura.
Podczas spotkania uformowa³
siê sk³ad zarz¹du Stowarzyszenia
So³tysów i Przedstawicieli Œrodowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Gminnego
Ko³o w £obzie: prezes so³tys Unimia Zdzis³aw Zielonka, wiceprezes
– radny Marek Rokosz, skarbnik –
so³tys Be³cznej Barbara Kordyl,
sekretarz – so³tys £ob¿an Grzegorz
Piotrowicz, cz³onek so³tys Karwowa Jadwiga Malinkiewicz. Zarz¹d
zosta³ wybrany w g³osowaniu jawnym.
Du¿¹ pomoc¹ so³tysom z Ko³a w
£obzie s³u¿y Grzegorz Gola, wiceprezes Stowarzyszenia oraz do dyspozycji jest radca prawny. Organizacyjnie zaplecze jest silne. Czy i w
jaki sposób prze³o¿y siê to na dzia³anie so³tysów w gminie £obez, czas
poka¿e.
- To jest mój pomys³. So³tysem
zosta³em dwa lata temu i doszed³em
do wniosku, obserwuj¹c na komisjach i na sesjach wypowiedzi so³tysów, ¿e pozycja so³tysa wymaga
wzmocnienia. Wydaje mi siê, ¿e
znam przyczynê. Œrodowisko popegeerowskie jest nies³ychanie roszczeniowe. Ludzie s¹ nauczeni tylko
braæ, a nie ma komu i z czego dawaæ.
Dlatego skontrowa³em siê z wiceprezesem Stowarzyszenia Ryszardem Gol¹ z Dolic i on pokierowa³

mnie. Obecnie nasze gminne Ko³o
liczy 22 osoby, jest 21 so³ectw, tu
mog¹ byæ równie¿ radni, z radnych
jest Bogdan Górecki i Marek Rokosz – powiedzia³ so³tys Unimia
Zdzis³aw Zielonka.
Ko³o w £obzie otrzyma³o cztery
miejsca na kilkudniowe szkolenie w
Szczecinie. Byli tam równie¿ so³tysi z Wielkopolski i z woj. lubelskiego.
- Z naszego województwa by³o
chyba 22 osoby, nie tylko so³tysi, ale
i cz³onkowie rad so³eckich. Jest ró¿nica, jeœli chodzi o pozycjê so³tysa.
Szczególnie so³tysi z Wielkopolski,
którzy przyjechali z rejonu Gniezna, Pniew – tam urz¹d so³tysa jest
bardzo mocno u gruntowany. U nas
tej pozycji nie ma. To kwestia tradycji i miejsca. U nas jej nie ma. Na tej
wsi mieszkam 50 lat, tu by³o chyba
5 czy 6. gospodarzy i osada leœna i
to by³a grupa osób, którymi zajmowa³ siê so³tys. Pozostali to pracownicy PGR, których wszystkie potrzeby zapewnia³ PGR. Dlatego o
tradycji so³eckiej, obejmuj¹cej ca³¹
wieœ, mo¿emy mówiæ w odniesieniu
do zaledwie ostatnich 20 lat. Nie ma
porównania. Bardzo du¿o mówi siê
o budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego, narzeka siê na frekwencjê w
wyborach. To jest ból. W centralnej
Polsce to inaczej wygl¹da. U nas jest
troszeczkê Ÿle. Co zrobiæ? Nie
wiem. Nie znam odpowiedzi. Wstêpuj¹c do Stowarzyszenia, rozmawia³em z so³tysami, nie mamy na
to recepty. Szukamy pozytywnych
wyjœæ, wzorców, ¿eby wyjœæ z tej
sytuacji. W naszym województwie
bêdzie ciê¿ko znaleŸæ takie wzorce. Jeœli chodzi o Akademiê So³tysów, zostaliœmy trochê Ÿle pokierowani przez naszego szefa wojewódzkiego stowarzyszenia podczas zebrania za³o¿ycielskiego w
Be³cznej. Na jedn¹ dru¿ynê s¹ cztery miejsca. Wytypowaliœmy czterech so³tysów: by³em ja, so³tys £ob¿an G. Piotrowicz, so³tys W. Lisik z
Ro¿nowa i Barbara Kordyl z Be³cznej. Na miejscu, w Szczecinie, okaza³o siê, ¿e owszem mia³y byæ cztery osoby, ale z jednego so³ectwa.
Okaza³o siê, ¿e wszyscy zrobili ten
b³¹d z ca³ego województwa zachodniopomorskiego. Przyjêli nas jednak. By³o to zakwaterowanie z wy¿ywieniem, wyjazdy do Sierakowa,
wyjazd do Niemiec, gdzie pozna³em
sytuacjê. Mam kontakt z so³tysem z
panem Ackermanem z Niemiec z
miejscowoœci Trebnitz. Niemcy
maj¹ podobne problemy do naszych
– doda³ prezes Ko³a.
Akademia bêdzie trwa³a do marca 2014 roku. Nastêpne szkolenia
bêd¹ jednodniowe.

W ramach Akademii mo¿na pozyskaæ pieni¹dze, to dlatego na
pierwszym szkoleniu mieli byæ
przedstawiciele jednego so³ectwa.
Ale nasi so³tysi stwierdzili, ¿e mo¿na po³¹czyæ wiedzê i wdro¿yæ pomys³y w Unimiu, o ile oczywiœcie
mieszkañcy zaakceptuj¹ pomys³.
Na razie nad pomys³em pracuje
so³tys Unimia wraz z so³tysem £ob¿an. Chcieliby za³o¿yæ tu wioskê tematyczn¹. Jak pokazuje ¿ycie, mog¹
byæ z tego pieni¹dze, ale to z kolei
wymaga pracy mieszkañców i liderów oraz pozyskania pieniêdzy na
ten cel. Jeœli chodzi o mieszkañców,

so³tys wypowiada siê w jak najlepszym œwietle, przytaczaj¹c moc
przyk³adów zaanga¿owania siê w
prace na rzecz wsi. O rodz¹cych siê
pomys³ach i mo¿liwoœciach so³tys
bêdzie rozmawiaæ z mieszkañcami
na zebraniu wiejskim.
Póki co, przed liderami wsi wiele szkoleñ i „burz mózgów” zmierzajacych do poprawy sytuacji
mieszkañców wsi oraz wzmocnienia pozycji so³tysów. Szkolenia byæ
mo¿e pomog¹ rozwi¹zaæ wiele problemów, z którymi so³tysi musz¹ siê
borykaæ, ale o tym w kolejnych artyku³ach.
MM

Rycerze zdobêd¹ Dobr¹
(DOBRA). 1 lutego bractwa
rycerskie rozbij¹ wioskê œredniowieczn¹ na podzamczu. Oficjalna
prezentacja rycerstwa nast¹pi w
sobotê, 2 lutego, w miejskiej hali
sportowej, która znajduje siê
przy Gimnazjum im. Unii Europejskiej.
Wszyscy chêtni, którzy chc¹
skorzystaæ ze swoistego najazdu na
Dobr¹, mog¹ przyjœæ i nie tylko
podziwiaæ, ale i wzi¹æ udzia³ w
przygotowanych przez rycerzy
atrakcjach. Prócz walk, bez których

¿aden zjazd odbyæ siê nie mo¿e, nie
zabraknie i tañców. Publicznoœci
jednak nie bêdzie dane wypróbowaæ
si³ i umiejêtnoœci walk z u¿yciem
broni, albowiem mog³oby to zakoñczyæ siê nieszczêœciem. Bêdzie
mo¿na za to wzi¹æ udzia³ w biegach
œredniowiecznych, cokolwiek kryje
siê pod tym tajemniczym wyra¿eniem. Wa¿ne, ¿e dla zwyciêzców
biegów czekaæ bêd¹ nagrody.
Nie zabraknie pokazów rzemios³a dawnego, prezentacji wyposa¿enia i uzbrojenia rycerzy, a tak¿e gier
planszowych z dawnych czasów. M
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Wybory, wybory...
a potem rock and roll
z babci¹ i dziadkiem

(RESKO) Dobieg³a koñca 5letnia kadencja dzia³alnoœci Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³a
Terenowego w Resku i w zwi¹zku
z tym 20 stycznia 2013 r. cz³onkowie reskiego Ko³a spotkali siê w
sali widowiskowej Centrum Kultury, by w drodze wyborów wy³oniæ nowego przewodnicz¹cego i
zarz¹d na kolejne lata.
Na wyborcze spotkanie przyjechali zaproszeni goœcie z Oddzia³u
Rejonowego PZERiI w £obzie p.
Teresa Zienkiewicz, skarbnik i
cz³onkowie zarz¹du.
G³osowanie wy³oni³o nowy
sk³ad zarz¹du w osobach:
- przewodnicz¹ca L.Porêbska,
- skarbnik H. Babij,
- cz³onek E. Kubiak,
- cz³onek L. Jaskólska,
- cz³onek Z. Kucharska,
- cz³onek H. Wicher
Po og³oszeniu wyników wyborów pani Ludmi³a Porêbska, czyli
„by³a” i nowo wybrana przewodnicz¹ca, przed³o¿y³a sprawozdanie z
piêcioletniej dzia³alnoœci poprzedniego zarz¹du oraz sprawozdanie
finansowe. Po oficjalnej czêœci programu, nastrój na sali widowiskowej diametralnie siê zmieni³, gdy¿

w³aœnie tego dnia cz³onkowie reskiego Ko³a przygotowali bal z okazji „Dnia Babci I Dziadka”. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie: Burmistrz Reska p. Arkadiusz
Czerwiñski, Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej p. Barbara Basowska, ks.
dr Tadeusz Uszkiewicz, cz³onkinie
zarz¹du Stowarzyszenia „Arka”
oraz delegacja Oddzia³u Rejonowego PZERiI z £obza.
¯yczenia sk³adane przez goœci
babciom i dziadkom sprawi³y, ¿e ten
ponury i mroŸny styczniowy dzieñ
rozjaœni³y uœmiechy zgromadzonych seniorów. Po ¿yczeniach uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy dzieci
i m³odzie¿y z ko³a teatralnego CK
oraz chóru dzia³aj¹cego przy Centrum. Dzieci rozbawi³y uczestników
imprezy spektaklem s³owno-muzycznym pt. „Zamiast ¿yczyæ dziadkom sto lat, tañczê z nimi rock and
rolla”. Po wystêpie aktorzy wrêczyli szanownym seniorom przepiêkne,
wykonane z bibu³y ró¿e, autorstwa
dzieci z ko³a plastycznego i œwietlic
wiejskich.
I przyszed³ czas, by po artystycznym programie, przy smako³ykach
przygotowanych przez panie z
Ko³a, babcie i dziadkowie - zgodnie
z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ - zatañczyli rock and rolla i nie tylko. JF

tygodnik ³obeski 29.1.2013 r.

W korytarzu piêkny las

(RESKO) Centrum Kultury w
Resku jest ju¿ po termomodernizacji. Nowe okna, ocieplone i pomalowane œciany zmieni³y oblicze, wczeœniej niezbyt estetycznego budynku.
Logo, czarno-czerwona teatralna maska, umieszczone na szczytowej œcianie, charakteryzuje prowadzon¹ w nim dzia³alnoœæ. Wewn¹trz
niemal wszystkie pomieszczenia s¹
ju¿ odœwie¿one i pomalowane.
Dziêki nowej instalacji c.o. w budynku zrobi³o siê ciep³o i przytulnie. I bêdzie jeszcze przytulniej,
gdy¿ na piêtrze pracuj¹ panowie
Mariusz Marciñczyk i Marcin Ryba³towski, którzy postawili sobie za
cel zmieniæ jednokolorowe œciany
korytarza w piêkny, jesienny, kolorowy las. Obaj panowie s¹ mieszkañcami naszej gminy, bior¹ udzia³
w programie Reintegracji Zawodowej realizowanym przez CIS „Od
Nowa” w £obzie. O ich zdolnoœciach artystycznych wiedzia³o niezbyt du¿e grono mieszkañców i znajomych, ale dziêki programowi
Centrum Integracji Spo³ecznej zrobi³o siê o nich g³oœno. Ich artystyczny kunszt zosta³ zauwa¿ony i wykorzystany, po raz pierwszy na
wiêksz¹ skalê, w Zespole Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym,
gdzie na co dzieñ dzieci, m³odzie¿ i
nauczyciele obcuj¹ z du¿ymi, kolorowymi pejza¿ami wykonanymi
przez obu artystów. Malowid³a na
szkolnych korytarzach przyci¹gaj¹
uwagê i zostaj¹ na d³ugo w pamiêci,
tak¿e goœci odwiedzaj¹cych szko³ê.
Nie umknê³y wiêc uwadze dyrektorkom Centrum Kultury, które
za poœrednictwem CIS „Od Nowa”
zaprosi³y obu panów, by ozdobili
podobnymi pracami œciany Centrum. I od kilku dni na piêtrze budynku „wyrasta” las. Codziennie siê

zmienia, kolory s¹ coraz ¿ywsze,
wyraŸniejsze.
Panowie w trakcie pracy s¹ bardzo kreatywni, rozumiej¹ siê i uzupe³niaj¹ w³aœciwie bez s³ów. Ka¿dy
element, szczegó³ swojego projektu
dopracowuj¹, œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹c. S¹ bardzo zaanga¿owani
w to, co robi¹, mimo ¿e nie otrzymuj¹ za tê pracê, solidn¹ i wymagaj¹c¹, ¿adnych gratyfikacji. Obydwaj oprócz tego, ¿e s¹ niesamowicie zdolni i utalentowani, maj¹ te¿
marzenia i inne pasje. Pan Marcin
zafascynowany jest sztuk¹ malarsk¹, maluje obrazy, a tak¿e dzieciêce pokoje w bajkowe motywy.
Interesuje siê sportem, s³ucha muzyki. Marzy o w³asnej dzia³alnoœci,
w której wykorzysta swoje artystyczne zdolnoœci. Pan Mariusz
oprócz tego, ¿e pasjonuje siê malarstwem i rzeŸb¹ (tak¿e z piasku),
wykonuje tatua¿e, gra na gitarze i
instrumentach perkusyjnych i na
wszystkim, co wydaje dŸwiêk.
Uwielbia podró¿e, twierdzi, ¿e
kszta³c¹ i pokazuj¹ mo¿liwoœci innego ¿ycia. Marzy o w³asnym studiu
tatua¿u.
W planach Centrum jest dalsza
wspó³praca z p. Marcinem i Mariuszem. Zostanie namalowana panorama Reska na du¿ych, paŸdzierzowych p³ytach, która bêdzie promowa³a nasze miasteczko, podczas
zbli¿aj¹cych siê obchodów 725 lecia nadania praw miejskich. I chocia¿ bie¿¹ce prace jeszcze trwaj¹,
ju¿ dzisiaj serdecznie dziêkujemy p.
Marciñczykowi i p. Ryba³towskiemu za tak wspania³e dzie³o oraz
wspó³pracê i szczerze liczymy, ¿e
znajd¹ siê ludzie, instytucje czy zak³ady pracy, które zaproponuj¹ im
sta³e zatrudnienie, gdzie mogliby
wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci i
osi¹gaæ z tego dochody.
CK
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KOLOROWY KARNAWA£ W RADOWIE
WIELKIM
Karnawa³ to wyj¹tkowy czas charakteryzuj¹cy siê du¿¹
dawk¹ radoœci, hucznych zabaw i kolorowego szaleñstwa.
Taka mo¿liwoœæ zabawy nie mog³a omin¹æ uczniów i terapeutów z Placówek
Edukacyjnych
w Radowie Wielkim.
W œrodê 9 stycznia 2013 r. odby³a siê zabawa karnawa³owa, w której brali udzia³ uczniowie klas 0 -VI
Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szko³y Podstawowej wraz
z zaproszonymi goœæmi - uczniami
klasy III SP z Radowa Ma³ego.
Na ten dzieñ aula szkolna zamieni³a siê w salê balow¹, piêknie udekorowan¹ maskami, balonami, kolorow¹ bibu³¹ i serpentyn¹. Przybyli uczniowie, jak na karnawa³ przysta³o wcielili siê w ró¿ne postaci ze
œwiata bajek - by³y królowe i królowie, nie zabrak³o te¿ Batmanów, piratów, indian, czy sportowców. Odwiedzi³y nas równie¿ milutkie
zwierz¹tka takie jak pszczó³ki, motylki, pieski czy kotki. Wszyscy pod
dowództwem Pszczó³ki Mai i Arlekina wyruszyli w œwiat bajek.
Ca³a impreza rozpoczê³a siê
bajk¹ stymulacyjn¹ pt. „Uwolniæ
têczê”, przygotowan¹ przez terapeutów Oœrodka. Wszelkie odg³osy
otaczaj¹cego nas œwiata, odczucia
padaj¹cego deszczu, czy wiej¹cego
wiatru, padaj¹cy œnieg czy fruwaj¹ce nietoperze by³y w zasiêgu rêki
wszystkich dzieci. Symboliczne
uwolnienie kolorów têczy zapocz¹tkowa³o karnawa³owe harce
przy skocznej muzyce. Na parkiecie
królowa³y ró¿ne uk³ady taneczne,
ale tak¿e znalaz³ siê czas na swobodny i ¿ywio³owy taniec. Ka¿dy
robi³ to na swój sposób i by³ w tym
najlepszy.
Czas karnawa³u to nie tylko tañce, hulanki, swawole, ale równie¿
dobry pomys³ na spêdzenie czasu na
wspólnych grach i zabawach. Na
zakoñczenie balu zosta³y wrêczone
drobne upominki, które nie tylko
cieszy³y oko, ale równie¿ podniebienie.

A nazajutrz, 10 stycznia, odby³a
siê wspólna zabawa dla gimnazjalistów z Niepublicznego Gimnazjum
nr 1, OREW oraz z Radowa Ma³ego
pod has³em „Podró¿ przez kontynenty”. Ka¿da klasa stanowi³a
mieszkañców osobnego kontynentu, a wszyscy wspólnie tworzyli
ludnoœæ œwiata, czego dowodem
by³y flagi ró¿nych pañstw, które
wieszaliœmy na zakoñczenie uroczystoœci.
Kapitanowie zaprosili nas na
pok³ad statku p³yn¹cego na Antarktydê. Wszyscy w dobrych humorach
rozpoczêli rejs. Eskimosi powitali
nas na mroŸnym kontynencie i zaprezentowali umiejêtnoœci po³owu
ryb z przerêbli, a tak¿e porwali
wszystkich do wspólnego tañca na
krach. Lot balonem by³ niezapomnianym prze¿yciem. Tym razem
znaleŸliœmy siê w Ameryce Pn.,
gdzie uroczy kowboje uczyli nas
tañca, a tak¿e pochwalili siê umiejêtnymi strza³ami do puszek. Z
Ameryki polecieliœmy samolotem
na kolejny kontynent. Po d³ugiej
podró¿y znaleŸliœmy siê w Azji,
gdzie powitali nas chiñczycy, chodz¹cy na boso nawet w ciemnoœci
oraz potrafi¹cy jeœæ pa³eczkami
wszystko, nawet chrupki na czas. Z
Azji udaliœmy siê tratwami do Afryki, gdzie rdzenni mieszkañcy tego
kontynentu zachwycili nas gr¹ na
tam tamach, a tak¿e wziêli udzia³ w
konkursie na naj³adniejsze korale z
ró¿nych materia³ów. Nastêpnie wyjechaliœmy autobusem, aby pozwiedzaæ naj³adniejsze zak¹tki Europy.
Mieszkañcy Unii Europejskiej zaœpiewali swój hymn, „Odê do radoœci”, a tak¿e przeœcigali siê w konkursie jedzenia makaronu. Z Europy pop³ynêliœmy ³ódkami do Australii. Nasi goœcie zaprosili nas na
lekcjê nurkowania na rafie koralowej, a tak¿e zaprezentowali trudn¹
umiejêtnoœæ - skoki w workach. Z
Australii udaliœmy siê w maratonie
do domu.
Po podró¿y nadszed³ czas na
wspólny taniec i wybór naj³adniejszej maski karnawa³u. Gimnazjaliœci z Radowa Ma³ego zaprezentowali nam w³asne wykonanie utworu
Psy „Gangnam style”. Zabawa by³a
udana, a¿ ¿al by³o siê rozstawaæ.
Goœcie otrzymali na pami¹tkê drewniane zak³adki do ksi¹¿ek, aby o nas
pamiêtali i by kolejne spotkanie
by³o równie¿ udane.
Natalia KuŸmiñska i Katarzyna Leœniak-Szczepañska

Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa i Œwietlica
Wiejska w Karwowie zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿
z Karwowa i okolic do wziêcia udzia³u w zajêciach
organizowanych w czasie ferii zimowych!

Po¿yteczne Ferie 2013:
„Nasi wspaniali s¹siedzi
- wieœ z pasj¹ w tle”
Harmonogram zajêæ:

W trakcie ferii uczestnikami bêdzie opiekowaæ siê Pani And¿elika
Kokot. Udzia³ we wszystkich zajêciach jest w 100% bezp³atny! Ka¿de-

go dnia uczestnicy otrzymaj¹ poczêstunek! Dla osób, które bêd¹ uczestniczyæ w ka¿dym dniu ferii przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody.
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To skarb mieæ takie osoby...

Po¿yteczne ferie w Chwarstnie
(CHWARTSNO-Wêgorzyno). Dziêki pani œwietliczance
Ma³gorzacie B³aszczak ferie w
Chwarstnie s¹ niezwykle bogate
w atrakcje. Pracuj¹ca tu pani z³o¿y³a wniosek o dotacjê do Fundacji Wspomagania Wsi i otrzyma³a
pieni¹dze na zorganizowanie ferii
zimowych dla wszystkich dzieci z
wioski. Na ten cel opiekunka œwietlicy otrzyma³a 2 tys. z³.
Fundacja jednak narzuci³a ze
swojej strony kilka punktów do zrealizowania: znaleŸæ w Chwarstnie
osoby, które poprzez swój zawód,
albo hobby wyró¿niaj¹ siê wœród
innych mieszkañców, nale¿y obserwowaæ zwierzêta domowe i warunki, w jakich s¹ trzymane, stworzyæ
plakaty informuj¹ce o tym jak nale¿y opiekowaæ siê swoimi „pupilami”, zorganizowaæ jeden dzieñ poœwiêcony zdrowej ¿ywnoœci.
Wszystkie te warunki zosta³y wplecione w plan zajêæ.
Ferie w Chwarstnie zaczynaj¹
siê 28 stycznia rozdaniem plakatów
oraz ról do przedstawienia, które
zostanie zaprezentowane w ostatnim dniu ferii. Wœród wielu atrakcji
przewidziane s¹ trzy szkolenia: Beaty Jakubowskiej – haft krzy¿ykowy, Justyny Wolnej – salon piêknoœci oraz Andrzeja Krz¹czkowskiego
– dobre gospodarstwo i myœliwy na
medal. Agnieszka Korcz z kolei wolontariusz Caritas przeka¿e garœæ
dobrych rad i informacji, które przydaj¹ siê w ¿yciu.
W pierwszy pi¹tek ferii dzieci
bêd¹ robiæ sa³atkê, któr¹ póŸniej
bêd¹ próbowaæ ich rodzice, jest to
dzia³anie w ramach promocji zdrowej ¿ywnoœci. W czwartek dzieciom
zostanie zorganizowany kulig.

Ma³gorzata B³aszczak jest
mieszkank¹ Cieszyna, pracowa³a
jako wolontariusz w œwietlicy w
Chwarstnie. Od ubieg³ego roku zatrudniona jest przez program z Powiatowego Urzêdu Pracy.
- To skarb mieæ takie osoby.
Napisa³a wniosek na Po¿yteczne
ferie 2013 w Chwarstnie do Fundacji Wspomagania Wsi. Przesz³o,
dosta³a pieni¹dze i zrobi po¿yteczne ferie. Pani Ma³gorzata B³aszczak
jest dla mnie nieocenionym skarbem, niezast¹pionym. Jej pomys³y
s¹ bardzo dobre, tylko braæ z niej
przyk³ad. Jako jedyna œwietlica
wpisa³a nam siê w program Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Zorganizowa³a plac zabaw dla dzieci. Na WOŒP przychodz¹ ca³e rodziny, a ona zadba³a o najm³odszych. Zorganizowa³a k¹cik, gdzie
przy stolikach dzieci mog³y siedzieæ, rysowaæ, mia³y koniki bujane, basenik z pi³kami, w którym
mog³y bawiæ siê. Jednoczeœnie
sprzedawane by³y w œwietlicy produkty i wytwory rêkodzielnicze pani
œwietliczanki. Ka¿dy kupuj¹cy
otrzymywa³ numerek, pod koniec
akcji WOŒP-u by³o losowanie i
wœród kupuj¹cych na stosiku wylosowany by³ zwyciêzca, który otrzyma³ misia pluszowego. Ca³y dochód
ze stoiska by³ przekazany na WOŒP.
Mam wielki szacunek dla tej osoby.
Pomaga³a nam nawet podczas Lata
z Wêgorzem organizowaæ grê terenow¹ Piraci i skarb. Anga¿owa³a
swój czas, swoje œrodki nie licz¹c
siê z wynagrodzeniem. Nie boi siê
pomagaæ i spo³ecznie dzia³aæ. Naprawdê jest wielkim spo³ecznikiem.
Na szkolenia zaprasza wszystkich
chêtnych. Sama te¿ przygotowa³a
zaproszenia – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM

Ferie z Poradni¹

Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna w £obzie zaprasza
Od poniedzia³ku do pi¹tku: 8.00 – 9.30 „Poranki antydepresyjne” z
u¿yciem lampy do fototerapii – dla du¿ych i ma³ych (sesje 20 – 30 min.
codziennie).
Wtorki: 15.00 – 16.00 – Zajêcia edukacyjne „I ty mo¿esz zostaæ mistrzem” - dzieci z klas III i IV.
Wtorki, œrody: 10.00 – 11.00 – zajêcia edukacyjne z wykorzystaniem
gier logicznych - „Co dzieñ m¹drzejsze” - dzieci z klas V.
Czwartki: 13.30 – 14.30 – zajêcia relaksacyjne dla gimnazjalistów
„Okie³znaj stres”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Zapisy pod nr
telefonu 91 39 741 62 lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie, ul. M. Konopnickiej 42.

Plan zajêæ w œwietlicy w Chwarstnie
Tydzieñ / (od 28.01.2013 do 01.02.2013)
28.01.2013-poniedzia³ek
10.00-spotkanie organizacyjne, wyjaœniaj¹ce zasady
11.00-14.00
Pierwsze zajêcia. Robienie plakatów oraz rozdanie
ról do przedstawienia
29.01. 2013-wtorek
10.00-12.00
Konkurs z nagrodami „Co wiem o mojej wsi”
12.00-14.00
Zajêcia na dworze.
14.00-16.00
Próba
30.01.2013-œroda
Wyjazd do kina i schroniska dla zwierz¹t.
8.00-zbiórka
ko³o œwietlicy, (godzina mo¿e ulec zmianie)
31.01.2013-czwartek
10.00-15.00
Szkolenie pani Beaty Jakubowskiej-haft krzy¿ykowy.
01.02. 2012-pi¹tek
10.00-13.00
Robienie sa³atek przez dzieci.
13.00-15.00
Doroœli przychodz¹ na posi³ek zrobiony przez dzieci.
Promocja zdrowej ¿ywnoœci
Tydzieñ II (od 04.02.2013 do 08.02.2013)
04.02.2013-poniedzia³ek
10.00-15.00
Szkolenie pani Justyny Wolnej-salon piêknoœci,
(godzina mo¿e ulec zmianie)
05.02.2013-wtorek
10.00-12.00
Zajêcia plenerowe. Obserwacja zwierz¹t.
12.30-14.00
Konkurs i nagrody „Mój pupil”
14.00-16.00
Próba
06.02.2013-œroda
10.00-15.00
Szkolenie pana Andrzeja Krz¹czkowskiegoDobre gospodarstwo i myœliwy na medal.
15.00-16.00
Próba
07.02. 2013-czwartek
10.00-12.00
Dobre rady i informacje. Poprowadzi pani
Agnieszka Korcz-wolontariusz Caritas
12.00-14.00
Wydawanie zdrowego posi³ku.
Wieczór: KULIG
08.02.2013-pi¹tek
10.00-12.00
Próba generalna
17.00-20.00
Przedstawienie, galeria i zabawa.

Miejsko-Gminny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej

Od przedszkola do idola
(£OBEZ). W po³owie bie¿¹cego miesi¹ca odby³ siê MiejskoGminny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej „Od przedszkola do idola”
oraz Piosenki Estradowej „Rozœpiewana estrada”.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy: Andrzej Dziegieæ oraz cz³onkowie: Rafa³ Reich i Robert Nawrocki
przes³ucha³o 2 zespo³y i 16 wykonawców indywidualnie, ³¹cznie 24
uczestników.
Jury po wys³uchaniu uczestników Przegl¹du Miejsko-Gminnego
Piosenki Dzieciêcej postanawia zakwalifikowaæ do przegl¹du powia-

towego nastêpuj¹cych wykonawców: w kategorii 7-9 lat: Dominikê
Siwiñsk¹ z SP nr 1 op. Bo¿ena Korniluk, £ucjê Drozdê z SP nr 2 op.
Joanna Peter, Mateusza Andryszaka
z SP nr 1, op. Ma³gorzata Zieniuk.
W kategorii 10-12 lat: Mateusza
Siejkê z SP nr 1, op. Ma³gorzata
Zieniuk, Stanis³awa Tokarskiego z
SP nr 1, op. Ma³gorzata Zieniuk,
Majê D¹browsk¹ z SP nr 2, op. Anna
Hrycaj.
W kategorii – „estrada”: Aleksandrê Daniel, Paulinê Karaœ, Micha³a Stefanowskiego, Patrycjê Jaremko z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, op. Grzegorz Stefanowski. op
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Piechurzy i morsy ruszyli w trasê

Pierwsza tegoroczna k¹piel w jeziorze
Miejskim
20 stycznia odby³a siê pierwsza pod egid¹ TKKF „B³yskawica” Wêdrówka Piesza po³¹czona
z K¹piel¹ Morsów.
Trasa rajdu pieszego przebiega³a szklakiem: £obez – Góra Zielona
– Olchowe £êgi – Przystañ Kajakowa k. Unimia – Mostek Cygañski –
Jezioro Miejskie - £obez. Postoje
wyznaczone by³y na Górze Zielonej, przy Olchowych £êgach, na
Przystani Kajakowej, przy nowych
tablicach na œcie¿ce dydaktycznej.
- Jesteœmy pod wra¿eniem nowych
tablic i innych urz¹dzeñ postawionych niedawno na œcie¿ce dydaktycznej przez Nadleœnictwo £obez
– informuje kierownik imprezy,
Adam Kogut. - S¹ to solidne, ciekawe konstrukcje, które wzbogacaj¹
infrastrukturê turystyczn¹ okolic
£obza. Myœlimy, ze niejeden spacerowicz zatrzyma siê przy tych tablicach, z uwag¹ czytaj¹c ich treœæ. To
jeden z nielicznych zimowych rajdów, kiedy mieliœmy iœcie zimow¹,
tzn. œniegowa aurê. To zupe³nie inny
marsz. Inaczej chodzi siê po drodze
pozbawionej œniegu, a inaczej, gdy
jest na niej pe³no œniegu. Miejscami
droga by³a oblodzona i niejeden
piechur „z³apa³ zaj¹ca”. Jednak nie
mia³o to wp³ywu na ogóln¹ atmosferê podczas wêdrówki.
Ca³oœæ dystansu to 11 km. W
rajdzie uczestniczy³o 60 osób z
£obza, Drawska i Goleniowa.
- Na zbiórce prószy³ œnieg, lecz nie
zniechêci³o to sporej grupy turystów do wci¹gniêcia siê na listê –
kontynuuje Adam Kogut. - Œnieg
le¿¹cy i lód na drodze sprawia³ trudnoœæ. Ale wszyscy piechurzy prze-

szli trasê zadowoleni. Tu¿ po opuszczaniu Góry Zielonej i skierowaniu
siê z szosy na pole widzieliœmy sarny, które przygl¹da³y siê nam uwa¿nie, zastanawiaj¹c siê czy stanowimy dla nich zagro¿enie. W lesie by³o
du¿o œniegu, lecz nie wp³ynê³o to na
tempo marszu. Wœród zatwardzia³ych bywalców, by³y te¿ dzieci, m³odzie¿, ale równie¿ osoby starsze.
Ognisko biwak nad jeziorem Miejskim zorganizowa³y £obeskie Morsy. W lodzie wyciêto pokaŸn¹ przerêbel, do której raŸno wskakiwa³y
morsy. Zgodnie z relacj¹ Tadka
Weso³owskiego k¹pa³o siê oko³o 20
morsów z £obza, Drawska, Iñska,
Goleniowa i Szczecina. Gospodarzami by³y morsy z Klubu „£obeski
Klub Morsów Go³o-ledŸ”, któremu
szefuje Tadeusz Weso³owski z
TKKF „B³yskawica” £obez. Nad
jeziorem na wszystkich piechurów i
morsów czeka³a pyszna strawa: karkówka, kie³baski, kaszanka, grochówka i grzaniec oraz ciasto.
Tadeusz Weso³owski w imieniu

230 tys. z³ na sport
(£OBEZ). Znane s¹ ju¿ kwoty,
jakie stowarzyszenia sportowe
otrzymaj¹ na realizacjê swoich
zadañ w tym roku.
Ogólnie na cele sportowe w tym
roku Rada Miejska w £obzie przeznaczy³a kwotê 230 tys. z³. Komisja Konkursowa podzieli³a pieni¹dze pomiêdzy stowarzyszenia
sportowe dzia³aj¹ce na terenie
gminy £obez.
Po dok³adnej analizie ofert burmistrz postanowi³ udzieliæ dotacji
dla £obeskiego Klubu Biegacza
„TRUCHT” w wysokoœci 20 tys. z³,

dla Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego „Olimp” dotacjê w wysokoœci 65 tys. z³. Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespo³y Sportowe otrzyma³o 4 tys. z³. Uczniowski Klub
Sportowy „Promyk” na swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ 10 tys. z³, natomiast Ludowy Klub Sportowy „Hubal” - 4 tys. z³. Uczniowski Klub
Sportowy Badbintona przy szkole
Podstawowej w Be³cznej otrzyma³ 7
tys. z³. Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „B³yskawica” na
swoj¹ dzia³alnoœæ dosta³o 10 tys. z³,
natomiast Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub Sportowy Œwiatowid” w
£obzie 100 tys. z³.
MM

£obeski Klub Morsów Go³o-ledŸ
przy TKKF B³yskawica £obez wrêczy³ pami¹tkowe statuetki klubu z
podziêkowaniem za wspó³pracê i
wspólne k¹piele dla zaprzyjaŸnionych klubów morsów z Drawska,
Goleniowa i Iñska. Ponadto pami¹tkowe statuetki wrêczono najstarszemu morsowi z £obza oraz najod-

wa¿niejszej morsiczce (morsicy,
morsjannie, morsowej?). Nad jeziorem by³o mnóstwo kibiców, którzy
pragnêli na w³asne oczy obejrzeæ
œmia³ków wchodz¹cych do lodowatej wody.
Nad wszystkim czuwa³ prezes
TKKF B³yskawica Jerzy Rakocy.
Info: TKKF „B³yskawica”
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ZATRUDNIMY
samodzieln¹ ksiêgow¹
do prowadzenia spó³ki z o.o.
Oferty kierowaæ na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Galeria naszych mieszkañców
Natalka

Zapiski z pamiêci (cz. 31)
Spotkanie 3 stopnia
Pani, niech pani tam nie idzie,
nad strumykiem straszy - powiedzia³a s¹siadka mojej ciotki. Co
straszy? Nie wiem! Ja siê niczego
nie bojê, rzek³a ciotka. Zreszt¹
musia³a pójœæ nad strumieñ po wodê
dla krowy. Na dworze ju¿ by³o ciemno, jak to zim¹ po po³udniu. Ostro¿nie, ale jak mus to mus. Faktycznie,
zbli¿aj¹c siê do wody by³o s³ychaæ
doœæ mocne chlapanie. Co za licho?
Ani latarki, ksiê¿yc jeszcze za krzakami nisko nad ziemi¹ i niewiele
widaæ. W wodzie coœ du¿ego le¿y,
ale na pewno nie cz³owiek. Wygl¹da
to coœ na du¿¹ rybê. Ciotka nabra³a
do wiader wody, bo krowa czeka i co
chwilê porykuje i wraca do obory.
Bierze wid³y od gnoju i idzie nad
strumyk. Tymi wid³ami przeszywa
rybê i wyci¹ga z wody. Nikt nie
potrafi³ mi powiedzieæ, jak dok³adnie wygl¹da³a ta ryba. Natomiast
wszyscy potwierdzili , ¿e by³a du¿a,
smaczna i starczy³a te¿ dla s¹siadów.

Piotruœ z bratem
Bartusiem

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

I Hyclowskie
Za ulic¹ Wêgrzyñsk¹, kilkaset
metrów w stronê Œwiêtoborca, a potem lekko w lewo i znów kilkaset
metrów prosto, znajduje siê I Hyclowskie. Jest to urocze jeziorko,
p³ytkie, a od strony po³udniowowschodniej nawet bardzo p³ytkie.
Ale to pozory. Wody jest ma³o, ale
mu³u nie do zg³êbienia. Nigdy tam
nie ³owi³em, natomiast czêsto bywa³em tam zim¹ lub wczesn¹ wiosn¹.
Zim¹ graliœmy tam w hokeja i jeŸdziliœmy jednej zimy w³asnej produkcji bojerem. Nie by³y to popisy
na miarê Burczyñskiego, ale trochê
tam siê poœlizgaliœmy. Fajnie te¿
jeŸdzi³o siê tam na ³y¿wach. Jednego razu jad¹c w tym miejscu, gdzie
jest p³ycizna, zobaczy³em jak
wzd³u¿ mojego toru jazdy pêk³ lód.
Nie by³o to zarwanie siê lodu, tylko
taka d³uga rysa o nieregularnym rysunku, ale to wystarczy³o, aby siê
wycofaæ do ty³u. Rysa ta powsta³a
jak b³yskawica, tyle ¿e z takim lekkim trzaskiem. Nieopodal tego jeziorka by³y jeszcze dwa ma³e, II
Hyclowskie i III Hyclowskie.
Wszystkie te jeziorka mia³y mocno

zabagnione brzegi, przez co by³y
ma³o atrakcyjne jako miejsca do
wêdkowania.

I Hyclowskie i sarenka
Tereny wokó³ £obza charakteryzuj¹ siê ogromnym urozmaiceniem terenu i przyrody. S¹ z tego
wzglêdu œwietnym miejscem do wycieczek i spacerów. Tak¿e moja rodzina uwielbia³a spacery w takie zak¹tki jak np. I Hyclowskie. W czasie
jednego z licznych spacerów na pocz¹tku wiosny, gdy jeszcze gdzieniegdzie le¿a³y p³aty œniegu, zostaliœmy obszczekani przez sarnê. Sarna ta szczeka³a na nas nie uciekaj¹c.
Id¹c obran¹ tras¹ wyczuliœmy jej
ogromne zdenerwowanie. Zaczêliœmy siê rozgl¹daæ. Wtem zauwa¿yliœmy zbyt jasn¹ plamê, jak na plamê
œniegu. Po podejœciu stwierdziliœmy, ¿e to maleñka sarenka zwiniêta
w k³êbek. Maleñstwo ani drgnê³o,
pomimo ¿e podeszliœmy do niego na
metr. Mia³o przepiêkne œnie¿nobia³e kropki, które sw¹ jasnoœci¹ j¹
zdemaskowa³y. Mieliœmy ogromn¹
ochotê wzi¹æ j¹ na rêce, ale byliœmy
œwiadomi, ¿e nasza tak bliska obecnoœæ i tak j¹ ogromnie stresowa³a.
No i nie chcieliœmy tak¿e w nieskoñczonoœæ dra¿niæ jej matki. Z ca³ej tej
sytuacji zapamiêta³em jej b³yszcz¹ce, wpatruj¹ce siê w nas oczka. Maleñstwo nie zrobi³o w tym czasie jakiegokolwiek ruchu. Nawet ruchy
oddechowe cia³a by³y nieznaczne.
Po chwili poszliœmy dalej.

Prawdziwki
z I Hyclowskiego
Tereny leœne za Wêgrzyñsk¹, ze
wzglêdu na urozmaicenie terenu i
rozmaitoœæ drzewostanu, by³y zawsze œwietnym terenem na grzybobranie po³¹czone z piêknym spacerem. Zaraz na koñcu Wêgrzyñskiej
by³y maœlaki, koŸlaki, rydze i kanie.
Dalej, w stronê Hyclowskiego, by³y
maœlaki i gdzieniegdzie prawdziwki. Ale rewelacj¹ by³a samotna sosna na po³udniowym brzegu jeziorka i wokó³ niej prawdziwki. Przez
kilka lat od tego miejsca zaczyna³em
grzybobranie. Ale do czasu , dopóki
ktoœ nie odkry³ tego eldorado. Cdn.
WP

