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ZA ZABÓJSTWO SPRZED
DWÓCH LAT
Atrakcyjna gmina
dla inwestorów, czy dziura
zabita dechami
- Naprawdê nie stwarzamy warunków dla
przedsiêbiorców. Mo¿e dam jeszcze przyk³ad, jak
postrzegana jest nasza w³adza w £obzie. Mój syn chcia³
wydzier¿awiæ „Stodo³ê”, otworzyæ restauracjê i zrobiæ
dyskotekê. Skontaktowa³ siê z w³aœcicielk¹. Powiedzia³a
mu jedn¹ rzecz: „Przykro mi m³ody cz³owieku, cieszê siê,
¿e chcesz coœ zrobiæ, ale przy tej w³adzy Stodo³a bêdzie
straszyæ zabita dechami”. Doda³a, ¿e jeœli ma 3,5 miliona
z³, to mo¿e sobie wykupiæ obiekt i robiæ z nim co chce.
Coœ tu jest na rzeczy.
Jesteœmy dziur¹ zabit¹ dechami – ju¿ na samym
wjeŸdzie. Jest to przyczyn¹ braku wizji, braku
przedsiêbiorczoœci. Z ca³ym szacunkiem, uwa¿am,
¿e w³adza nie wie jak dotrzeæ do przedsiêbiorców.
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Sparta
szykuje
siê do
awansu
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Sprostowanie
W poprzednim numerze napisaliœmy, ¿e eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom” zale¿¹ od
zarz¹du KP PSP, co nie jest prawd¹, albowiem pieczê nad nimi sprawuje
Powiatowy Zwi¹zek OSP RP w £obzie. Maksymalnie w konkursie gm innym mo¿na by³o zdobyæ 30 punktów, a najwy¿szy wynik w testach pisemnych wyniós³ 28 pkt. Jednymi ze sponsorów nagród byli: Piekarnia-Cukiernia GS Kwak Lucyna S³adkiewicz Piotr s.c. £obez.
Za pomy³ki przepraszamy. Redakcja

Naruszy³ zakaz s¹dowy
11 marca w £obzie na ul. Pl.
Spó³dzielców Marcin M. mieszkaniec gminy £obez kierowa³ samochodem marki Peugeot wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Kolizja drogowa

List do redakcji

11 marca w Dobrej na ul. Koœciuszki, Rafa³ P., kieruj¹c samochodem marki Mercedes, najprawdopodobniej nie dostosowa³ szyb-

Pomoc pogorzelcom
z Grzêzienka – jest ju¿
numer konta

koœci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego wpad³ w poœlizg i
uderzy³ w ogrodzenie posesji.

Kolizja drogowa,
12 marca w £obzie na ul. Hanki
Sawickiej, Marcin C., mieszkaniec
Szczecina, kieruj¹c samochodem
marki Citroen nie zachowa³ w³aœciwego odstêpu od poprzedzaj¹cego
samochodu marki Opel i w wyniku
zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

Ile znaczy historia

W zwi¹zku z pojawieniem
siê artyku³u „Normalizuje siê
sytuacja w MLKS Œwiatowid
£obez?” i reakcja naszych gazet
lokalnych na rozpoczêcie obchodów 50. lecia spowodowa³a, ¿e warto zastanowiæ siê nad
tym, jak odró¿niæ dobro od z³a,
piêkno od brzydoty, sensacjê od
normalnoœci, gdzie szukaæ sensu naszego wspólnego dzia³ania i dla kogo to
robimy; dla siebie, dla w³adzy, dla spo³eczeñstwa, dla historii, dla z³oœci. Ilu
ludzi, tyle ró¿nych spojrzeñ na dan¹
sytuacjê, tyle wycen wa¿noœci i wartoœci danych wydarzeñ. Co wa¿niejsze plotka na temat rzekomej awantury na
linii Zarz¹d Œwiatowida - Gmina, czy
to, ¿e 24 lutego na zaproszenie zarz¹du
przybyli na otwarcie Jubileuszu Œwiatowida ludzie, od których to wszystko
siê zaczê³o, zaczê³a siê historia Œwiatowida. W tym starciu zwyciê¿y³a plotka.
To nic, ¿e ci ludzie 50. lat temu wybiegli
na nasz¹ ³obesk¹ murawê, po raz pierwszy kopnêli..., no w³aœnie czemu nie
by³o naszych lokalnych dziennikarzy,
którzy na w³asne oczy mogliby siê przekonaæ, jak bogata i piêkna jest historia
naszego klubu, mogliby porozmawiaæ z
ludŸmi, którzy tê historiê tworzyli i na
pewno by³by to ciekawy temat do ich
artyku³u. Mnie na przyk³ad bardzo nurtuje pytanie „Czy mo¿e ktoœ pamiêta, kto
pierwszy kopn¹³ pi³kê?”, bo kto strzeli³
pierwsz¹ bramkê na nowym boisku,
wszyscy wiemy. ¯a³ujê, ¿e w tym dniu
zabrak³o im czasu, a mo¿e chêci, ale wierzê, ¿e nie s¹ zainteresowani awantur¹,
tylko ¿ycz¹ nam spokoju i zwyciêstwa.
W tym miejscu chcia³abym poinformowaæ, i¿ nie ma ju¿ ¿adnych nieporozumieñ na linii Œwiatowid - Gmi-
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(DOBRA) Pisaliœmy o po¿arze
w Grzêzienku, który zniszczy³
trzyrodzinny budynek oraz o pomocy, w jak¹ zaanga¿owa³a siê
spo³ecznoœæ gminy Dobra. Dzisiaj
podajemy numer konta, na jakie
mo¿na wp³acaæ datki, by pomóc
tym rodzinom odbudowaæ dach
nad g³ow¹.
Przypomnijmy, w wyniku po¿aru, jaki wybuch³ 2.03.2013 r. w

Grzêzienku, poszkodowane zosta³y
trzy rodziny. Zniszczeniu uleg³ dach
budynku. W parafii wierni zbierali
pieni¹dze. Pomoc pogorzelcom zaoferowa³a CARITAS, która w tym
celu uruchomi³a konto bankowe, na
które mo¿na kierowaæ wp³aty: 03
9375 1041 5502 4035 2000 0030 z
dopiskiem: Dla pogorzelców z Grzêzienka. Koszty odbudowy dachu
wynios¹ ponad 100 tysiêcy z³. (r)
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na. To Gmina £obez jako pierwsza
przekaza³a œrodki finansowe w ramach
umowy sponsoringowej na organizacjê obchodów 50. lecia klubu, to dziêki
tym œrodkom mogliœmy zorganizowaæ
turniej inauguracyjny rozpoczynaj¹cy
obchody 50. lecia Klubu i dziêki tym
œrodkom jest ju¿ od czego zacz¹æ planowanie g³ównych obchodów 50. lecia
klubu, zaplanowanych na 29 czerwca
2013 r. Mamy szansê na pokazanie siê
z jak najlepszej strony, pokazanie, ¿e
istniej¹ wartoœci, dla których warto
dzia³aæ wspólnie i szanowaæ siê nawzajem, a co najwa¿niejsze - doceniæ
i szanowaæ historiê.

Na koniec pozwolê sobie udostêpniæ list, jaki zosta³ skierowany do mnie,
jako prezesa MLKS ŒWIATOWIDA
£obez. Mo¿e s³owa zamieszczone w
tym liœcie pozwol¹ nam zrozumieæ i
upewniæ siê, ile w naszym ¿yciu znaczy
historia i jaki ma wp³yw na budowê
naszego sensu bycia. Gdyby nie ta przesz³oœæ, nie by³oby nas w tym miejscu.
Rozpoczyna siê runda wiosenna sezonu
2012/2013, zarówno zarz¹dowi, jak i
zawodnikom potrzebne jest wsparcie,
spokój i kibicowanie. Zapraszamy.
Prezes MLKS Œwiatowid £obez
Gra¿yna Kar³owska

Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
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ZA ZABÓJSTWO SPRZED DWÓCH LAT
(RESKO). Zakoñczy³
siê ju¿ proces w sprawie zabójstwa mieszkanki Reska. Sprawca
zosta³ skazany na
do¿ywotnie pozbawienie wolnoœci.
W listopadzie 2010 r. dy¿urny
jednostki zosta³ powiadomiony
przez dyspozytora Pogotowia Ratunkowego o ujawnionych zw³okach starszej kobiety w jednym z
mieszkañ w Resku.
Na miejscu zdarzenia pracê rozpocz¹³ liczny zespó³ funkcjonariuszy Wydzia³u Kryminalnego pod
nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w £obzie, prowadz¹c
szczegó³owe oglêdziny, w trakcie
których policjanci zabezpieczyli
szereg œladów. To w³aœnie wówczas
zebrane materia³y w dalszym pro-

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
- KIEROWCÊ KAT. C+E
- KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO
- ORAZ INNYCH
PRACOWNIKÓW

tel. 91/3971951, 509288386,
509288387

cesie wykrywczym mia³y kluczowe znaczenie dla rozstrzygniêcia
sprawy, doprowadzaj¹c do wytypowania i zatrzymania 37. letniego mê¿czyzny – sprawcy tragicznego w skutkach zdarzenia.
W sprawê zaanga¿owanych
by³o wielu funkcjonariuszy zarówno z pionu dochodzeniowoœledczego, operacyjnego, a tak¿e z
Wydzia³u Prewencji ³obeskiej jednostki, funkcjonariusze z PP Resko oraz policjanci z Komendy
Wojewódzkiej w Szczecinie.
Postêpowanie zaczêto prowadziæ w listopadzie 2010 r. W lutym
2013 roku zapad³ wyrok w S¹dzie
Okrêgowym w Szczecinie.
Prowadzone postêpowanie w
tej sprawie od samego pocz¹tku
by³o doœæ obszerne i wielow¹tkowe. Policjanci przes³uchali
znaczn¹ liczbê œwiadków, podejmowali zarówno czynnoœci procesowe oraz pozaprocesowe celem
wyjaœnienia przyczyny i motywu
tej tragedii, a tak¿e zebrania ob-

szernego materia³u dowodowego.
W prowadzonym œledztwie zasiêgano opinii bieg³ych z ró¿nych
dziedzin. Przeprowadzone badania z ró¿nych zakresów m.in. badania DNA nie budzi³y ju¿ w¹tpliwoœci, i¿ sprawc¹ zabójstwa jest 37
latek. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany krótko po zdarzeniu i us³ysza³
zarzut zabójstwa. Zastosowano
wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
82. letnia kobieta, ofiara tego
bestialskiego mordu, ponios³a
œmieræ w wyniku poniesionych ran
t³uczonych g³owy, zadawanych
twardym narzêdziem. Sprawca
zna³ ofiarê, bowiem wykonywa³ u
niej drobne prace remontowe.
Zgromadzony materia³ dowodowy da³ te¿ podstawy do przedstawienia 37-letniemu mieszkañcowi Reska drugiego zarzutu - posiadania broni palnej bez wymaganego pozwolenia. Z poczynionych
ustaleñ przez funkcjonariuszy wy-

nika³o te¿, i¿ mê¿czyzna ten by³ ju¿
wczeœniej karany za zabójstwo i
skazany na karê pozbawienia wolnoœci na 15 lat.
W lutym br. w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie zapad³ w tej
sprawie wyrok. 37-letni mieszkaniec Reska zosta³ za swój czyn skazany na karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.
MM

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT. C+E

tel. 509288387, 509288386

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

Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach
dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego

CMYK

•
•
•
•
•
•
•

Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 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"
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
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Wyposa¿enie ma zostaæ
w Resku

W £ob¿anach bêdzie las
(£OBEZ) Burmistrz £obza
wyda³ obwieszczenie, w którym
powiadomi³, ¿e w obrêbie £ob¿an
nast¹pi zalesienie u¿ytków rolnych o pow. do 2,18 ha. Treœæ poni¿ej.
Burmistrz £obza, zgodnie z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r., poz. 647, zm. z 2012 r., poz.
951) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu

dzia³ki o nr ewid. 67 po³o¿onej w
obrêbie £ob¿any, gm. £obez, dla
inwestycji:
„Zalesienie u¿ytków rolnych o
powierzchni do 2,18 ha na terenie
czêœci dzia³ki o nr ewid. 67 w ramach Krajowego Programu Zwiêkszania Lesistoœci”.
Mo¿liwoœæ sk³adania uwag i
wniosków w terminie 21 dni od daty
podania obwieszczenia do publicznej wiadomoœci. Obwieszczenie
ukaza³o siê 27 lutego 2013 r. Uwagi
i wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci 13, w pokoju nr 8. (r)

Zdzis³aw Szklarski zrezygnowa³
(RESKO). Zarz¹d powiatu negatywnie rozpatrzy³ wniosek SP
ZZOZ Gryfice w sprawie przeniesienia sprzêtu ze szpitala w Reskuj do Gryfic.
Do zarz¹du powiatu ³obeskiego
wp³yn¹³ wniosek SPZZOZ Gryfice
o mo¿liwoœæ przeniesienia wyposa¿enia kuchni i pralni z reskiego szpi-

tala do Gryfic, argumentuj¹c, ¿e
sprzêt w reskim szpitalu nie bêdzie
wykorzystywany. Powiat ³obeski,
który jest w³aœcicielem ruchomoœci,
nie zgodzi³ siê na to, twierdz¹c, ¿e
sprzêt ma pozostaæ na miejscu. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ przeniesienia
sprzêtu jest wykupienie go przez
Gryfice.
MM

Sesja Rady Powiatu

Sprawozdania i trzy uchwa³y
formalne
(£OBEZ) Na najbli¿szej sesji
radni Powiatu wys³uchaj¹ kilku
sprawozdañ i podejm¹ tylko trzy
uchwa³y, raczej formalne.
Radni zbior¹ siê na posiedzeniu
w czwartek, 21 marca, o godz. 16.,
w sali konferencyjnej starostwa w
£obzie. Po wys³uchaniu sprawozdania starosty o pracy Zarz¹du Powiatu, wys³uchaj¹ informacji o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, stanie zagro¿eñ prze-

stêpczoœci¹ oraz skutecznoœci¹
dzia³añ Komendy Powiatowej Policji w £obzie w 2012 roku. Nastêpnie bêd¹ sprawozdania z dzia³alnoœci PUP, PCPR i ZDP w £obzie za
rok ubieg³y.
W bloku uchwa³odawczym rozpatrz¹ trzy projekty uchwa³ w sprawach: op³at za pobyt w hostelu,
zmian w bud¿ecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na zakoñczenie obrad radni bêd¹ mogli
sk³adaæ wnioski i interpelacje. (r)

Wybory so³tysa
i uzupe³niaj¹ce do Rady
So³eckiej
(RYNOWO, gm. £obez) W
kwietniu dojdzie w Rynowie do
wyborów nowego so³tysa oraz
uzupe³niaj¹cych do Rady So³eckiej.
Dotychczasowy so³tys Rynowa,
Maciej Walkowiak, z³o¿y³ pod koniec lutego br. rezygnacjê z funkcji,
z powodu wyjazdu za granicê. Ponadto mandat cz³onka Rady So³eckiej wygas³ Andrzejowi Krajew-

skiemu, z powodu utraty wybieralnoœci. W zwi¹zku z tym radni, na
najbli¿szej sesji Rady Miejskiej w
£obzie, zdecyduj¹ o terminie wyborów so³tysa i cz³onka Rady So³eckiej. Je¿eli zatwierdz¹ przygotowany projekt uchwa³y w tej sprawie,
wybory odbêd¹ siê 15 kwietnia
2013 roku. Mieszkañcy wsi ju¿
mog¹ zastanawiaæ siê nad kandydatami, którzy zast¹pi¹ te osoby. (r)

Bêdê wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Osiedla
(£OBEZ) W zwi¹zku z rezygnacj¹ z³o¿on¹ przez p. Zdzis³awa
Szklarskiego z cz³onkostwa w Radzie Osiedla w £obzie, na najbli¿szej sesji radni okreœl¹ zasady i ter-

min przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych. Je¿eli radni zatwierdz¹ projekt uchwa³y w tej sprawie, wybory odbêd¹ siê 22 kwietnia
2013 roku.
(r)
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Atrakcyjna gmina dla inwestorów,
czy dziura zabita dechami
(£OBEZ). Gdy globalna gospodarka
spowalnia, walka
o inwestora staje siê
nie lada wyzwaniem
dla lokalnych samorz¹dów. Aby przyci¹gn¹æ inwestora,
gminy musz¹ mieæ
atrakcyjniejsz¹
ofertê i umieæ
tê ofertê sprzedaæ.
£obez podj¹³ siê zorganizowania na swoim terenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Na razie jest to jedynie tzw. kopel, bez
uzbrojenia i dróg. Sama strefa ekonomiczna w takim kszta³cie nie jest
jeszcze ¿adn¹ atrakcj¹, bowiem w
Polsce jest 14 stref ekonomicznych,
które przyci¹gaj¹ inwestorów dziêki mo¿liwoœci uzyskania zwolnieñ
podatkowych. Jednak jeœli inwestor
ma kupiæ go³¹ ziemiê i ponieœæ nak³ady inwestycyjne trwaj¹ce w czasie, to byæ mo¿e wybierze zwyk³y
teren inwestycyjny w oœciennej
gminie, tym bardziej, ¿e trudno dziœ
przewidzieæ, czy strefy bêd¹ istnia³y jeszcze 7 lat, czy mo¿e zostan¹
przed³u¿one o kolejne szeœæ.
Bud¿et gminy tworzy siê g³ównie z podatku PIT, jaki p³ac¹ podatnicy danej gminy. Ju¿ z tego powodu w³adze gminy powinny k³aœæ
szczególny nacisk na rozwój gospodarczy gmin, którymi zarz¹dzaj¹ i
robiæ wszystko, aby przyci¹gn¹æ
inwestorów oraz dbaæ o tych, którzy
ju¿ s¹. Dzia³ania te powinny równie¿ zmierzaæ do tego, aby jak najwiêcej lokalnych firm, a nie tylko
wybiórcze, wspó³tworzy³o lokaln¹
infrastrukturê. Ich podatki bowiem
powróc¹ do kasy gminnej.
Niewielki rozwój gospodarczy
to z jednej strony szerokie mo¿liwoœci wyboru przez firmy miejsca lokalizacji i poszukiwania najatrakcyjniejszych dla siebie terenów i
mo¿liwoœci rozwoju. Tym samym
dana firma, chc¹c zainwestowaæ,
czêsto szuka mo¿liwoœci w ró¿nych
miejscach na terenie Polski. Rozmowa z potencjalnym inwestorem
to jedynie przekazanie informacji o
uwarunkowaniach lokalnych, które

niekoniecznie musz¹ byæ lepsze, ni¿
gdziekolwiek indziej. Od zapytañ i
rozmów jest daleka droga do budowy zak³adu pracy, a czasami nigdy
do tego nie dochodzi.
Jeœli powa¿nie myœli siê o rozwoju gminy, to nic nie powinno byæ
wa¿niejsze od pracy nad œci¹gniêciem do gminy fabryk, zak³adów
pracy, inwestowania w drogi i szko³y, a nie budowanie boisk, stadionów czy basenów za kredyty. To
nowe fabryki i miejsca pracy rozwin¹ dan¹ miejscowoœæ.
O kondycji danej gminie
œwiadcz¹ przede wszystkim podatki
i op³aty lokalne, które s¹ spor¹ czêœci¹ w dochodach bud¿etu. W gminie £obez z tytu³u wp³ywów z podatków i op³at lokalnych w 2010 roku
do kasy gminy wp³ynê³o 7.635.660
z³. Udzia³ w dochodach wykonanych ogó³em wynosi³ 18,19 proc. W
2011roku wp³ywy z tytu³u wp³ywów
z podatków i op³at lokalnych wynios³y 8.105.016 z³, a udzia³ w dochodach ogó³em - 18,82 proc.
Udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego wynios³y odpowiednio
4.420.427 z³, natomiast w 2011 r. 5.394.270 z³.
Dla porównania wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych w Œwidwinie (gmina miejska)
wynios³y 7.521.806 z³, od osób
prawnych – 213.360 z³, ³¹cznie –
7.735.166 z³.
W gminie Trzebiatów z kolei z
tytu³u podatków i op³at lokalnych za
2011 rok do kasy gminnej wp³ynê³o
13.328 443 z³. Udzia³ w podatkach
dochodowych wynosi³ 5.949.990
z³. Podatki i op³aty lokalne w tej
gminie stanowi¹ 23,5 proc. dochodów w³asnych.
- Ile firm zainstalowa³o siê na naszym terenie podczas kadencji
obecnego burmistrza, która trwa ju¿
ponad szeœæ lat? Ile miejsc pracy powsta³o? Uwa¿am, ¿e nie stworzy³o
siê ¿adne miejsce pracy, a wrêcz
przeciwnie - miejsc pracy ubywa. mówi³ o tej sytuacji radny Janusz
Skrobiñski. - Ktoœ kiedyœ powiedzia³ mi, ¿e w tym mieœcie widzi siê
same fajne 18. i same fajne 40.,
poniewa¿ osoby, które pracuj¹, które maj¹ si³y do pracy - po prostu st¹d
uciek³y. Zostali emeryci, renciœci,
ma³e dzieci, uczniowie i ci, co musieli zostaæ. Ca³e szczêœcie, ¿e
mamy struktury powiatowe i urz¹d
miejski, poniewa¿ nakrêca to koniunkturê tego miasta. Inaczej tu
pieniêdzy wpompowaæ nie mo¿na.

Kto w tym mieœcie zrobi³ ruch w
kierunku przyci¹gniêcia inwestora?
Postawienie tablicy z napisem „strefa ekonomiczna”, o czym te¿ mówi³em g³oœno na sesji, jest antyreklam¹
dla tego miasta.
Przywioz³em tu potencjalnego
inwestora. W tej chwili pracuje w
niej kilkanaœcie osób, ale postawi³em warunek, ¿e pomogê w pewnych kwestiach tej firmie, musi jednak zatrudniæ ludzi z £obza. Tak te¿
siê sta³o. Pracuj¹ w Œwidwinie, a
firma chce zatrudniæ wiêcej osób.
Przywioz³em tu cz³owieka, który
wspó³pracuje z nami w £obzie.
Chce otworzyæ firmê. By³ ze mn¹ na
tej strefie. Powiedzia³: „Gdzie mnie
przywioz³eœ cz³owieku? Na ³¹kê z
tablic¹?” To jest ³¹ka, tam nie ma ani
kanalizacji, ani pr¹du, nie ma infrastruktury, na bazie której firma mog³aby siê tam zainstalowaæ. Mia³em
okazjê zwiedziæ strefê w Koszalinie. To jest strefa, która rzeczywiœcie mo¿e przyci¹gn¹æ inwestora.
Tam jest wszystko porobione: chodniki i ulice dojazdowe, wszystkie
media. Ta strefa zatrudnia ju¿ 1600
osób i na pewno bêdzie siê rozwijaæ.
Gmina pozyska³a pieni¹dze na
wykonanie planów i podzia³y geodezyjne. S¹ równie¿ plany stopniowego uzbrajania strefy. Problem w
tym, ¿e jak na razie nie ma zaplanowanych w bud¿ecie gminy ani jednej z³otówki na ten cel.
Uwa¿am, ¿e to powinno byæ
priorytetem: nasza strefa, bo co
mo¿na zaproponowaæ potencjalnej
firmie? Nasze miasto w ogóle nie
wychodzi do firm. Wiem doskonale, ¿e mo¿na przyci¹gn¹æ firmê.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w tej

chwili bardzo powa¿nie zastanawia
siê nad zrobieniem fabryki na terenie naszego powiatu jeden z najwiêkszych potentatów w Polsce,
jeœli chodzi o przemys³ rybny. By³aby to fabryka na 500 osób. Przedsiêbiorca by³ tutaj, ogl¹da³ teren. Widzi du¿e korzyœci, aby tê fabrykê
postawiæ na terenie naszego powiatu. W Gdyni takie przedsiêwziêcie
kosztuje du¿o wiêcej. A tylko dlatego chce postawiæ na tym terenie, bo
to jest mój znajomy. Rozmawia³ z
jednym z burmistrzów z naszego
powiatu. Jest bardzo du¿a mo¿liwoœæ, ¿e w 2014 roku na terenie
naszego powiatu powstanie fabryka, która bêdzie zatrudniaæ 500
osób. Jego wizja nie koñczy siê na
samej fabryce. On ma w planie za³o¿yæ sieæ delikatesów w ca³ej Polsce,
a tak¿e wspó³pracê z ma³ymi wytwórniami na terenie kraju. On bardzo chêtnie wejdzie w ten rynek,
wspó³pracuje z ca³ym œwiatem. Ma
wizjê nie tylko na jeden ma³y wycinek, ale na wiele spraw. Z takimi
warto wspó³pracowaæ i przy takich
ludziach bêd¹ instalowaæ siê równie¿ i inne firmy.
Przedsiêbiorca rozmawia³ z jednym z w³odarzy gmin. Gdziekolwiek by ta fabryka nie zosta³a zainstalowana, to ludzie z powiatu ³obeskiego spokojnie bêd¹ mogli sobie
w niej pracowaæ. Szuka³ miejsca w
pe³ni uzbrojonego. Na pocz¹tek
przewidywane s¹ magazyny, ma
obs³ugiwaæ je 100 osób. PóŸniej
by³aby rozbudowywana dalsza
czêœæ fabryki pod k¹tem pracy i ludzi. Ostatnio przeje¿d¿a³em przez
Drawsko i widzia³em now¹ fabrykê
kabli. Pomyœla³em sobie, dlaczego
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u nas nie mo¿e stan¹æ taka fabryka? Przecie¿ jesteœmy
bardzo atrakcyjnym miejscem; w centrum, województwa, przy g³ównej nitce kolejowej, mamy raptem 100 km
do Szwecji, bo tyle mamy do
morza, mamy 100 km do Niemiec i mamy bardzo blisko do
centrum Polski, gdzie dzieje
siê wszystko. Wierzê, ¿e
£obez kiedyœ bêdzie kwit³.
Przecie¿ my jesteœmy wymarzonym miejscem do tego,
aby instalowa³y siê tu firmy.
Tylko co my w tej kwestii robimy? Nic. Do przedsiêbiorców trzeba wyjœæ. Nie da siê
œci¹gn¹æ tutaj nikogo, nie
próbuj¹c pojechaæ w kraj,
przyci¹gn¹æ inwestorów, zaproponowaæ wspó³pracê. My
nawet nie potrafimy wykorzystaæ naszego Stada Ogierów, gdzie przyje¿d¿aj¹ ludzie z ca³ej Polski. Argumentem na
to, ¿eby nie wspó³pracowaæ ze Stadem jest, nie wiem, mo¿e trudny
charakter pani Sylwii, bo s³ysza³em
i takie argumenty. Myœlê, ¿e pani
Sylwia nie pogniewa siê, bo uwa¿am, ¿e jest bardzo sympatyczn¹
osob¹. Argument, jaki pad³ w tamtym roku, ¿e jest to firma prywatna,
jest absurdalnym argumentem, bo w
Polsce i w demokracji, to w³aœnie
firmy prywatne nakrêcaj¹ koniunkturê i dziêki firmom prywatnym w
ogóle da siê ¿yæ w tym kraju. W tamtym roku by³y Mistrzostwa Polski
Pañ w Skokach przez Przeszkody.
Patronat nad mistrzostwami mia³
prezydent, marsza³ek i starosta, a
nie by³o gminy – to jest skandal dla
mnie. Widzê przysz³oœæ dla tego
miasta, ale nie pod kierunkiem tej
w³adzy. Trzeba mieæ w sobie coœ
takiego, ¿e ma siê wizjê i realizuje
siê j¹. Nie wierzê w to, ¿e nasza
w³adza ma wizjê, bo sam, powiem
nieskromnie, przyci¹gn¹³em tu kilka osób – chocia¿by cz³owieka, który skupia³ firmy pod sob¹ i proponowa³ jak¹œ wspó³pracê, ale takich
ludzi nie traktuje siê powa¿nie.
Trzeba by³o utrzymywaæ kontakt, a
tego nie robi siê. Przywioz³em
przedstawiciela firmy, która chcia³a
zainwestowaæ w nasz stadion i zawi¹zaæ wspó³pracê, ale w³adze nie
podejmuj¹ rêkawicy. Myœlê, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ tego jest to, ¿e
nasza w³adza nigdy nie prowadzi³a
dzia³alnoœci gospodarczej i nie wie,
ile trzeba pracy wykonaæ, ¿eby 100
z³ w³o¿yæ do kieszeni – w tym celu
przedsiêbiorca musi zarobiæ 1500
z³. Naprawdê nie stwarzamy warunków dla przedsiêbiorców. Mo¿e
dam jeszcze przyk³ad, jak postrzegana jest nasza w³adza w £obzie.
Mój syn chcia³ wydzier¿awiæ „Stodo³ê”, otworzyæ restauracjê i zrobiæ
dyskotekê. Skontaktowa³ siê z w³a-
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Gminna Spó³dzielnia w £obzie
odda w dzier¿awê lub sprzeda
sklep w Poradzu.
Gminna Spó³dzielnia w £obzie
odda w dzier¿awê lub sprzeda
dzia³kê zabudowan¹ budynkami
gospodarczymi w £obzie
przy ul. Browarnej.
Tel. 91 397 31 61

œcicielk¹. Powiedzia³a mu jedn¹
rzecz: „Przykro mi m³ody cz³owieku, cieszê siê, ¿e chcesz coœ zrobiæ,
ale przy tej w³adzy Stodo³a bêdzie
straszyæ zabita dechami”. Doda³a,
¿e jeœli ma 3,5 miliona z³, to mo¿e
sobie wykupiæ obiekt i robiæ z nim
co chce. Coœ tu jest na rzeczy.
Jesteœmy dziur¹ zabit¹ dechami
– ju¿ na samym wjeŸdzie. Jest to
przyczyn¹ braku wizji, braku przedsiêbiorczoœci. Z ca³ym szacunkiem,
uwa¿am, ¿e w³adza nie wie jak dotrzeæ do przedsiêbiorców. Powiem
szczerze, ¿e tak naprawdê przez
ostatnie lata mam du¿o kontaktów z
wielkimi firmami. Jestem przekonany, ¿e przy lepszej atmosferze, kilka
firm zainstaluje siê na tym terenie.
Teraz na pewno nie ma dobrego klimatu do wspó³pracy. Nie widzê w
tym momencie mo¿liwoœci wspó³pracy na tym terenie. Ciê¿ko jest
stworzyæ warunki dla niej. Zajmujemy siê tak naprawdê drobnymi,
przyziemnymi rzeczami, które nie
maj¹ nic wspólnego z ¿yciem mieszkañców w tym mieœcie – doda³ radny Skrobiñski.
Jeœli strefa gotowa jest na przyjêcie inwestorów, co oznacza, ¿e ma
ca³e konieczne zaplecze: wodê, kanalizacjê, energiê elektryczn¹, gaz,
drogi, zabezpieczenie p.po¿. itd., to
automatycznie staje siê równie¿
atrakcyjna. Naturalnym równie¿
jest, ¿e gdy zainstaluje siê na niej
jedna prê¿na firma, to automatycznie jest du¿a szansa na to, ¿e obok
powstan¹ mniejsze – kooperuj¹ce z
ni¹. Tym samym strefa „p¹czkuje”.
Powstanie tego typu fabryki na
naszym terenie by³oby stymulatorem do napêdzania koniunktury. Jak
na razie gmina £obez raczej nie
dysponuje na tyle uzbrojonymi i
atrakcyjnymi terenami, aby mog³a
zainstalowaæ siê tu sporych rozmiarów firma.
MM
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Tragiczne losy rodziny £apuæ
Aleksandra Kaczyñska, z
domu £apuæ, urodzi³a siê 12
kwietnia 1935 roku w Grabowie,
w gm. Bakszty, pow. Wo³o¿yn,
woj. Nowogródzkie nad Berezyn¹. Jest córk¹ Zofii £apuæ z
domu Lewkiewicz ur. w 1907 roku
i Miko³aja £apuæ urodzonego w
1905 roku.
Po aresztowaniu Miko³aja £apcia w 1939 roku jego losy s¹ nieznane. Wywieziono go do wiêzienia w
Wo³o¿ynie; tam œlad po nim zagin¹³.
Przed wojn¹ by³ miejscowym dzia³aczem polityczno-spo³ecznym,
podoficerem rezerwy, odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
14 kwietnia 1940 r. w nocy przysz³o NKWD po jej mamê Zofiê,
dwóch braci Tadeusza Teodora (ur.
1932 r.) i Józefa (1936) oraz siostrê
Halinê (1940) i wywieziono do Kazachstanu, do paw³odarskiej ob³asti, rejon kujbyszewski, sowchoz s/
z Czaka³owa. Tam w 1943 roku
zmar³ jej m³odszy brat Józek. Na
Syberiê zostali wywiezieni jako rodzina wojskowa. Poni¿ej dalsza
czêœæ opowieœci pani Aleksandry o
pobycie na Syberii.
W odleg³ym stepie
- Zostaliœmy przydzieleni do
Kazachów, ka¿dej rodzinie przydzielili rodzinê. Domy by³y nawet
zadbane, po³o¿one daleko w stepie,
wodê nabiera³o siê z jednej studni,
która znajdowa³a siê w œrodku fermy. Nie by³o ¿adnych lasów, drzew,
tylko sam równy, go³y step.
Kazachy mieli niskie, du¿e sto³y, w domu wyœcielane by³o skórami, dalej miejsce, gdzie gotowali
surpê (zupê); w du¿ym kotle gotowali nawet ca³ego barana. Dali nam
miejsce do spania i zaprosili do jedzenia. Gdy wysz³a stara, pomarszczona Kazaszka w swoim stroju, to
uciek³am. Brat œmia³ siê ze mnie, ¿e
przestraszy³am siê. By³am ma³a, a
ona wygl¹da³a strasznie, nawet
mama mówi³a: „Bo¿e kochany”.
Jak zaczêli nas karmiæ, to mama
mówi³a: „Bo¿e chyba nas zabij¹, bo
nas tucz¹ i karmi¹, a póŸniej chyba
coœ z nami zrobi¹, bo oni tacy ludzie
dziwni”. Wiadomo, Kazachy inaczej wygl¹daj¹. Oni nas ca³y czas
karmili, ale by³a to wo³owina, baranina, konina. Nie jestem pewna, czy
nam dawali koninê, oni jedli, nie
by³o jednak wieprzowiny.
Mama wtedy stwierdzi³a, ¿e
skoro ma ca³y wór wieprzowiny, to
podzieli siê. Z tym miêsem mieliœmy
trochê k³opotu, szczególnie podczas podró¿y. W drodze oddawa³a
po trochê miêsa za pomoc w przenoszeniu worka. Pomaga³ jej w tym 12.

letni ch³opczyk. My byliœmy za
mali.
Mama zrobi³a wiêc dla Kazachów ma³¹ wa³ówkê: kawa³ek s³oniny i miêsiwa, na³o¿y³a na ich czaszku i poda³a im, gdy przyszli. Niestety, trzeba znaæ etnografiê. Kazaszki
krzyknê³y tylko: „szajtan!”, „szajtan!”, „szajtan!” i wszystkie wybieg³y za drzwi i zostawi³y nas. Mama
zosta³a i siedzia³a. Myœla³a, ¿e po¿ar, „szajtan” – ¿e pali siê gdzieœ.
Wysz³a jednak, popatrzy³a, ale nic
siê nie pali³o. „Szajtan” znaczy diabe³, ale wtedy o tym nie wiedzieliœmy. PóŸniej przysz³o dwóch rosyjskich braci, mieli po oko³o15 lat i
wynieœli nasze baga¿e, ka¿¹c nam
iœæ za sob¹. Nasze rzeczy wynieœli
na pagórek. Nazywaliœmy go bucharok. Nie wiedzieliœmy, dlaczego nas
wyrzucaj¹, co siê sta³o. Ale nie tylko
nas – wszystkich Polaków. I tak siedzieliœmy pod go³ym niebem oko³o
dwóch tygodni. Nikt nam nie powiedzia³ dlaczego. I to nie tylko nas
wyrzucili – wszystkich Polaków.
Oprócz tego kazali tym ch³opakom
wymyæ wszystkie klamki, bo to
„szajtan” i oni klamki nie dotkn¹. To
by³o straszne. Siedzieliœmy do czasu jakiegoœ œwiêta.
Przez ca³y ten czas siedzieliœmy
pod go³ym niebem, a¿ pewnego dnia
przyjecha³y gazikami trzy osoby na
kontrolê. Razem z nami siedzia³a
Ropaczowa, Zieniukowa. Gdy nas
zobaczyli, to od razu udali siê do
prowlajuszczego, bo prowlajuszczy
nic nie robi³, a przecie¿ zarz¹dza³
tym ko³chozem. Zdenerwowali siê,
¿e ludzie siedz¹
Jak przyjechali, zobaczyli, ¿e
ludzie siedz¹ pod go³ym niebem,
nigdzie nie pracuj¹, w nic nie s¹
zaanga¿owani. Za ich spraw¹ przyjecha³y po nas samochody ciê¿arowe, bo ko³choz znajdowa³ siê daleko w stepie, chyba 100 kilometrów
od miasta i wo³ami zaprzê¿onymi w
wozy nie mogli nas przewieŸæ. Za³adowali nas na te ciê¿arówki. By³o
nas du¿o. ZawieŸli do fermy nr 3,
sowchozu nad Irtyszem.
Irtysz to du¿a rzeka, jak rozleje,
to jak morze - nie widaæ ani koñca,
ani pocz¹tku.
W sowchozie by³o dostatek lepianek, bo tam zawsze byli ró¿ni
„zsylcy”. Mo¿na by³o wybieraæ od
koloru do koloru, ka¿demu dali lepiankê. Ci, którzy mieszkali w sowchozie, dbali o swoje lepianki. Te
lepianki, które sta³y puste, by³y w
ró¿nym stanie.
Otrzymaliœmy lepiankê w dosyæ
dobrym stanie, ale mama by³a bardzo bojaŸliwa. Ja z kolei by³am zbyt
odwa¿na. W³aœciwie by³a to lepian-

ko-ziemianka. Czêœciowo wkopana
i oblepiona ziemi¹. Jej dach by³ p³aski. Latem bra³o siê koce, gwiazdy
œwieci³y, by³o ciep³o, gor¹co, spaliœmy na dachu. W tej lepiance zamieszkaliœmy sami: mama i nas
czwórka dzieci. Jednak mama ba³a
siê tam usn¹æ. Posz³a do pani Marii
Zieniuk, która zosta³a zes³ana z
czwórk¹ dzieci: Stasiem, Andzi¹,
Marysi¹ i Witkiem. Ona w £obzie
te¿ by³a. Mama poprosi³a j¹, aby
chocia¿ jedna jej córka zamieszka³a
z nami. To by³y ju¿ podlotki. Pani
Zieniuk zgodzi³a siê. Pozwoli³a
spaæ u nas dwóm swoim córkom.
PóŸniej pani Zieniuk zaczê³a obawiaæ siê o nie, bo ju¿ by³o lato, a to
by³y panny. Zaproponowa³a mamie,
abyœmy przeprowadzili siê do nich
i zajêli pó³ ziemianki. Tak te¿ siê
sta³o.
Wielki g³ód
Gdy przywieŸli nas na Syberiê,
nie by³o jeszcze takiego g³odu. W
sklepie by³y jeszcze nawet bu³ki i to
jedzenie co mieliœmy. Coœ siê tam
dosta³o, to by³o w sumie normalnie
nawet.
PóŸniej przenieœliœmy siê do fermy nr 2. Rozpocz¹³ siê g³ód, zwi¹zany z agresj¹ Niemiec na ZSRR.
G³ód by³ tak ciê¿ki, ¿e naprawdê,
trudno to opisaæ. To co przywieŸliœmy ze sob¹, ju¿ dawno zosta³o zjedzone. Nie potrafili sobie poradziæ.
Jakoœ jednak przezimowaliœmy.
Pocz¹tkowo te¿ trudno by³o z prac¹.
Latem pracowaliœmy daleko w
stepie. Trzeba by³o pojechaæ tam i
mieszkaæ z ca³¹ rodzin¹. Mama pracowa³a, wozi³a zbo¿e wo³ami, gdy
kombajny m³óci³y. Podje¿d¿a³a pod
nie bykami, do skrzyni sypa³a zbo¿e, a nastêpnie wioz³a je na tok, czyli
na klepisko, na które wysypywa³a
pszenicê. Na stepie czasami przez
ca³e lato nie pada³o, wiêc wszystko
le¿a³o pod go³ym niebem. To wtedy
nauczy³a siê, ¿eby chowaæ po trochê
zbo¿a po kieszeniach.
JeŸdzi³a równie¿ z beczk¹ po
wodê do Irtyszu. Wje¿d¿a³a do rzeki i wiadrem nalewa³a wodê. By³o
tam przedszkole albo ¿³obek, ale ja
chodzi³am w³asnymi drogami. Zosta³am sama i jako ma³e dziecko
sama nocowa³am. Powiedzia³am
mamie, ¿e nigdzie nie pojadê, aby
ktoœ siê mn¹ opiekowa³. Obok
mieszka³a Kazaszka i czu³am siê
bezpiecznie. Mama by³a zdziwiona, nie mog³a poj¹æ, ¿e ja jako dziecko nie bojê siê. Jak to mama mówi³a:
„buntowczyk od ma³ego”.
PóŸniej nast¹pi³y takie czasy
g³odowe, ¿e trudno to sobie wyobraziæ. Ju¿ nic nie by³o do jedzenia.

Aleksandra Kaczyñska,
z domu £apuæ
Jad³o siê padlinê, jak gdzieœ jakieœ
zwierze pad³o. Hodowali tam krowy, cielêta owce. Konie te¿ by³y.
Niektórzy pracowali przy nich.
Trudno te¿ by³o ogrzaæ ziemianki, nie by³o opa³u. Trzeba by³o kiziak zrobiæ – wysuszyæ, a my nawet
nie wiedzieliœmy, w jaki sposób.
Krabczyliœmy trochê – poszliœmy
wyci¹gn¹æ coœ z tych kiziaków, aby
móc chocia¿ trochê nazbieraæ. A w
zimie szliœmy wybieraæ tam, gdzie
trzymano owce i braliœmy obietki,
czyli to, co objedzone. By³y one nie
tylko objedzone, ale mokre i zdeptane, ale tylko to mo¿na by³o wzi¹æ.
My z kolei nie chcieliœmy tego braæ,
tylko to, co by³o suche – przeznaczone do karmienia.
Nawi¹zywaliœmy na sznur i ci¹gnêliœmy.
Matki przed s¹dem
PóŸniej mieszkaliœmy z Mrowiñskimi. Józek Mrowiñski jest teraz w Barlinku, tam by³ Ziutek, Gienek i Tadek. Ziutek mia³ 12 lat, gdy
by³ wywo¿ony, to ja myœla³am, ¿e to
ju¿ taki m¹dry. Zacz¹³ nam opowidaæ o Robinsonie Cruzoe, to ja myœla³am, sk¹d on takie wiadomoœci
ma. By³am zszokowana i zdziwiona, gdy on opowiada³.
By³ g³ód i mróz 50 stopni, zasypuje ca³¹ lepiankê, tragicznie. Z
tymi Mrowiñskimi mieszkaliœmy w
tej samej lepiance, oni z jednej strony, my z drugiej. Ziutek zawsze siada³ i opowiada³, Gienek z boku i
s³uchamy co on opowiada. Nasze
mamy posz³y chyba coœ ukraœæ, bo
nic nie by³o, ani nie dosta³o siê czegoœ, gdy coœ pad³o. Posz³y do ambary, ambar to taki magazyn, gdzie
przechowywane by³o zbo¿e. W
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(cz. 2)
drzwiach by³a szczelina i patyczkiem wysmarga³y trochê tego zbo¿a
do woreczka. Wtedy by³ nowy
abieszczyk, czyli stra¿nik, który
obje¿d¿a³ i sprawdza³, czy wszystko jest w porz¹dku. Poda³ nasze
mamy do s¹du, bo zabra³ im to zbo¿e, zwa¿y³ itd. Inni potrafili siê odwróciæ, a ten nie. Trzeba przyznaæ,
¿e nas nie bili, nie wyzywali, bo pod
tym wzglêdem by³abym nieuczciwa. Ci ludzie nawet pomocni byli,
nawet ci, co byli na stanowiskach.
Normalnie traktowali. Nieraz coœ
powiedzieli, ale tak, to nie. Postawili je przed s¹dem, przyjecha³ s¹d
pokazowy do kantoru. Przyszli ludzie. Kazachskie kobiety przybieg³y do nas do domu, zrobi³y taki tam
bardach, ¿e ju¿ koniec œwiata, jaka
to nêdza jest. A nas czwórkê i tamtych trzech postawili przed sadem i
stoimy, a moja siostra by³a bardzo
ma³a, nawet jak mia³a szeœæ lat, to
wygl¹da³a jakby mia³a trzy. Nic nie
ros³a. Ona zaczê³a strasznie p³akaæ,
potem troszkê starszy od niej Tadek,
a na koniec my wszyscy zaczêliœmy
ryczeæ. Kazaszki mówi¹, ¿e tam
taka bieda, ¿eby rubieciszki nie pomar³y z g³odu. S¹d da³ piêæ lat w zawieszeniu, nie zrobili rewizji.
Œmieræ w stepach
Byliœmy zniszczeni, obdarci,
zmordowani. By³ taki g³ód, ¿e tego
opisaæ siê nie da.
PóŸniej mieszka³a z nami pani
Stolarczuk. Mia³a troje dzieci:
Piotrka, Irenê i Kostka. Pracowa³a
w owczarni, pilnowa³a w nocy.
Przysz³a do domu, po³o¿y³a siê.
Dzieci mówi¹ – mama nie wstaje,
przysz³a pani Gutkowska, która
póŸniej mieszka³a w ZagoŸdzie,
patrzy, a ona ju¿ nie ¿yje. Zosta³a ta
trójka dzieci. Paulina Gutkowska
zabra³a je, bo by³a jeszcze z pasierbic¹ Jank¹. Mia³a je przy sobie. Tak
jeden drugiemu pomaga³. Nie odda³a ich do sierociñca.
Wiosn¹ 1943 roku zmar³ mój
brat Józek. Mama mówi³a, ¿e to by³o
jakieœ œwiêto, mo¿e Bo¿e Cia³o.
Wtedy ju¿ mieliœmy co jeœæ, bo to
by³o wiosn¹. Dostaliœmy paczkê z
Ameryki na nazwisko. Mama by³a
zdziwiona. Pomyœla³a, ¿e mo¿e nasz
tato siê odnalaz³, bo kto by przys³a³
paczkê na nazwisko Zofia £apuæ?
Okaza³o siê, ¿e to by³o tak, jak teraz
jest, ¿e w Afryce mo¿na mieæ swoje
dziecko. Amerykanie brali adresy,
nazwiska i wysy³ali. Ktoœ nas sobie
wybra³ i w ten sposób przys³a³ paczkê na nazwisko. Nie tylko do nas te
paczki przychodzi³y, do innych te¿.
Jeœli z kolei ogólnie przywieŸli dary,
to by³o przydzielane. Cdn.
MM
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Dla kogo przetargi?
(POWIAT). Prace wykonywane z bud¿etu gminy mog¹ wp³ywaæ na rozwój przedsiêbiorstw
lokalnych, a tym samym sprawiaæ, aby do kasy gminnej wp³ywa³o wiêcej pieniêdzy z podatków. Czy tak jest te¿ w gminie
£obez? Podobnie jest przy zakupach zarówno z gminy, jak i instytucji publicznych.
W ubieg³ym roku rozstrzygniêto
17 przetargów w gminie £obez.
¯adnej inwestycji nie wykonywa³a
firma ³obeska.
Poni¿ej przedstawiamy spis
przetargów wraz z wyszczególnieniem wykonawców.
Budowa oœwietlenia ulicznego
przy ul. Borków w £obzie – wp³ynê³o 12 ofert, w tym jedna z £obza,
wybrano ofertê z Trzebiatowa (firma ³obeska uplasowa³a siê na trzecim miejscu w punktacji).
Wymiana nawierzchni alejek na
Promenadzie w mieœcie £obez –
wp³ynê³o 11 ofert, trzy odrzucono.
W przetargu nie wystartowa³a ¿adna
firma z £obza. Wygra³a firma ze
Œwidwina PPH DROKON Kazimierz Jasik sp.j.
Kolejne zadanie finansowane z
bud¿etu gminy to remont pomieszczeñ w Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznej. Wp³ynê³o 12
ofert, w tym jedna z £obza i jedna z
Bonina. Dwie oferty zosta³y odrzucone, w tym jedna z £obza. Wybrano firmê z R¹bina, Bonin znalaz³ siê
na drugim miejscu.
Wymiana nawierzchni alejki na
cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu
przed cmentarzem komunalnym w
£obzie – do wykonania tego zadania zg³osi³o siê 9 firm. W przetargu
nie wystartowa³o ¿adne ³obeskie
przedsiêbiorstwo. Wygra³a firma
Drokon ze Œwidwina.
Nastêpne zadanie to przebudowa ulicy S³onecznej w £obzie. W
przetargu z³o¿ono 8 ofert, jedn¹
odrzucono, wygra³a firma Drokon
ze Œwidwina.
Do przebudowy drogi we wsi
Worowo i Wysiedle w gm. £obez
zg³osi³o siê 6 firm. Nie by³o ¿adnej
oferty z £obza, wygra³a firma Drokon ze Œwidwina.
Az 9 firm niezainteresowanych
by³o termomodernizacj¹ obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminach
powiatu ³obeskiego - Stadion Miejski w £obzie. Nie by³o firm z £obza,
jedna zosta³a wykluczona, wybrano
firmê PROBUD ze Œwidwina.
Budowê sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicy
Drawskiej w £obzie chcia³o wykonaæ 6 firm, w tym jedna z £obza,

dwie oferty zosta³y wykluczone.
Wygra³a firma ze Z³ocieñca.
Przebudowa jezdni na ulicy
XXX-lecia PRL w m. £obez to zadanie, które chcia³o wykonaæ 9 firm.
Nie wp³ynê³a ¿adna oferta z £obza.
Cztery oferty zosta³y odrzucone (w
tym z Reska i Wêgorzyna). Wygra³a
firma Drokon ze Œwidwina.
Do wykonania wielobran¿owego projektu budowlano-wykonawczego uzbrojenia terenu pod inwestycje po³o¿onego przy ul. Drawskiej w £obzie wp³ynê³o 19 ofert, w
tym 9 odrzucono. Wybrano ofertê z
miejscowoœci Szczuczarz.
9 firm zainteresowanych by³o
termomodernizacj¹ obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach
powiatu ³obeskiego – wp³ynê³o 9
ofert, trzy zosta³y odrzucone. Wygra³a firma TADBUD z K³odawy.
Jedynie materia³y i narzêdzia
budowlane niezbêdne do remontów
lokali mieszkalnych gminy £obez
zakupiono w ³obeskiej firmie KM
ZET Materia³y Budowlane S.C. W
przetargu wystartowa³o 5 firm, w
tym dwie z £obza. Druga firma z
£obza EKO-FARB zdoby³a 99,38
pkt. i by³a na drugim miejscu.
WÊGORZYNO
- PRZETARGI
W tej gminie stawia siê na lokalnych przedsiêbiorców. Dla porównania, zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej w Wêgorzynie poprzez urz¹dzenie placu
zabaw wraz z niezbêdna infrastruktura towarzysz¹c¹ wykona³ Zak³ad

Us³ug Komunalnych K. Makarski i
M. Makarska spó³ka jawna za 420
tys. z³.
Z kolei przebudowê drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrêbie Przytoñ - Zak³ad Ogólnobudowlany Andrzej JóŸwiakowski. W
przetargu wp³ynê³o 5 ofert, jedna
zosta³a wykluczona.
Równie¿ przetarg na budowê
dwóch kontenerowych œwietlic
wiejskich wygra³ Zak³ad Ogólnobudowlany Andrzej JóŸwiakowski za
kwotê 186.264 z³.
W Resku z kolei œcie¿kê edukacji ekologicznej wzd³u¿ obszaru
Natura 2000 Dorzecze Regi w Gminie Resko wykona³ ZUBWiT MÊTLOWIE C. Mêtel i D. Mêtel z
Reska za kwotê 1.045.286,64 z³.
Zakupy materia³ów
Inna rzecz, ¿e jeœli przeœledzi siê
zakupy materia³ów, choæby biurowych, zlecenia zewnêtrzne instytucji, okazuje siê, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ jest na zewn¹trz – poza
£obez. Podobnie jest z zakupem
podrêczników szkolnych. I tu rodzi
siê pytanie, ile szkó³ kupuje podrêczniki od wydawców z pominiêciem ksiêgarñ i co za to maj¹, ¿e nie
dbaj¹ o lokalny rynek? Nie mo¿na
siê póŸniej dziwiæ, ¿e wp³ywy do bud¿etu s¹ niskie i nie starcza na wiele
zadañ, skoro z pe³n¹ premedytacj¹
robi siê wszystko, aby pieni¹dze
wyp³ywa³y do innych gmin.
Rodzi siê równie¿ pytanie, dlaczego firmy ³obeskie nie startuj¹ w
przetargach w £obzie.
MM

Kolejny nabór na stra¿nika
(RESKO). Na stanowisko
stra¿nika miejskiego ubiega³o siê
a¿ 10 kandydatów. ¯aden z nich
nie zosta³ przyjêty. Dlaczego?
Jak czytamy w uzasadnieniu:
„po przeprowadzeniu dok³adnej
analizy wniosków w sprawie o przyjêcie do pracy na w/w stanowisko
oraz za³¹czonych do nich dokumentów ustalono, ¿e ¿aden z kandydatów nie spe³nia wymogu okreœlonego w og³oszeniu Burmistrz Reska tj.
posiada ukoñczone szkolenie podstawowe, o którym mowa w art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o stra¿ach gminnych Dz.U. Nr 123
poz. 779 ze zmianami”.
Uzasadnienie przytoczyliœmy
dos³ownie. Dla czytelników, którzy
akurat nie maj¹ przy sobie Dz.U. Nr
123 poz. 779 ze zmianami informujemy, ¿e art. 25 ust. 1 mówi: „Stra¿nika zatrudnia siê po raz pierwszy na

czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy, w ramach którego odbywa
szkolenie podstawowe.” Oznacza
to, ¿e ¿aden z kandydatów nie zosta³
przyjêty, bo nie przepracowa³ 12
miesiêcy na tym stanowisku i w ramach zatrudnienia nie przeszed³
szkolenia podstawowego.
13 marca zosta³ og³oszony kolejny nabór na stra¿nika miejskiego.
W og³oszeniu tym ju¿ nie ma wymogu przeszkolenia. Aplikacje nale¿y
sk³adaæ do 25 marca.
MM
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Kolorowa bieda, czyli o posiadaniu
(£OBEZ). Co jest wyznacznikiem okreœlaj¹cym to, jak ¿yje siê
ludziom w danej przestrzeni? Czy
jest to luksus posiadania samochodu, czy mo¿e zasobnoœæ miast
w kawiarnie i restauracje, w których mieszkañcy spêdzaj¹ czas, a
mo¿e miejsca pracy, jakie oferuj¹
dane miejscowoœci, liczba mieszkañ i ich ceny?
W Polsce jest 2,3 miliona bezrobotnych, 2,1 miliony Polaków wyjecha³o zagranicê. W województwie
zachodniopomorskim bez pracy jest
121,1 tys. ludzi, natomiast w powiecie ³obeskim – 3,6 tys.
Z powodu ubóstwa cierpi w Polsce 2 miliony ludzi, którzy nie s¹ w
stanie zaspokoiæ podstawowych
potrzeb, z kolei 5 milionów osób ma
problemy ze zwi¹zaniem „koñca z
koñcem”.
W najgorszej sytuacji materialnej s¹ bezrobotni, niepe³nosprawni,
mieszkañcy wsi oraz miast poni¿ej
20 tys. mieszkañców, a tak¿e wielodzietne rodziny - to wed³ug badañ
grupa, która ¿yje w najwiêkszym
ubóstwie w Polsce.
Zgodnie z badaniami GUS czêœæ
osób wyje¿d¿a w celu po³¹czenia siê
z cz³onkami rodziny, którzy wyjechali kilka lat wczeœniej i najczêœciej nabyli prawa do pobytu, maj¹
pracê i szerszy dostêp do œwiadczeñ
spo³ecznych. Ponadto wiele osób –
g³ównie m³odych – w dalszym ci¹gu
widzi szanse na poprawê swojej
sytuacji ¿yciowej za granic¹ i podejmuje decyzjê o wyjeŸdzie na pewien
czas z kraju. Innymi s³owy, m³odzi
ludzie nie widz¹ szans i nie maj¹ ich
na poprawê swojej sytuacji w kraju,
tym bardziej, jeœli mieszkaj¹ na wsi
albo w niewielkim mieœcie. Zgodnie
z wynikami badañ, jakie przeprowadzi³ GUS, czêœciej ubóstwem zagro¿eni s¹ ludzie m³odzi, ni¿ emeryci.
Zgodnie z badaniami Eurostat w
Polsce w 2010 roku przeciêtny roczny ekwiwalentny dochód do dyspozycji w gospodarstwie domowym
wynosi³ 23.221 z³ i wzrós³ o 4,6
proc. w stosunku do roku poprzedniego. (Po ostatnich nagrodach w
rz¹dzie w 2013 roku wskaŸnik ten
dla Polski zapewne wzroœnie jeszcze bardziej). Oznacza to, ¿e przeciêtne gospodarstwo w Polsce mia³o do dyspozycji 1935 z³ miesiêcznie. W zale¿noœci od regionu wygl¹da³ on inaczej – najmniejsze dochody mia³y województwa wschodnie –
lubelskie, œwiêtokrzyskie, podkarpackie i podlaskie, najwiêksze –
mazowieckie i ³ódzkie, województwo zachodniopomorskie znajduje
siê poni¿ej œredniej krajowej.
W Polsce w 2011 roku 17,7 proc.
ludnoœci by³o zagro¿one ubóstwem.

Granica ubóstwa dla jednej osoby wynios³a 12.045 z³, a dla rodziny
z dwójk¹ dzieci – 25.294 z³ (526,9
dla cz³onka rodziny).
Wprawdzie wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem w Polsce spada wed³ug badañ, ale nie do koñca musi to
byæ prawd¹. Statystyki te¿ mo¿na
oszukaæ. W koñcu przez wiele lat
nie by³ podnoszony próg dochodowy na cz³onków rodziny. Tym samym z pomocy spo³ecznej korzysta³o coraz mniej ludzi. Nie musia³o
to oznaczaæ podniesienia stopy
¿yciowej, tym bardziej w obliczu rosn¹cych cen i us³ug.
Zagro¿enie ubóstwem w Polsce
w roku 2011 najwy¿sze by³o na
wsiach i w miastach poni¿ej 20 tys.
mieszkañców, najmniejsze w miastach powy¿ej 500 tys. mieszkañców.
Najbardziej zagro¿on¹ grup¹
spo³eczn¹ s¹ renciœci i rolnicy, najmniej – pracuj¹cy na w³asny rachunek i pracownicy.
W rozró¿nieniu na typ gospodarstwa domowego najmniej zagro¿one s¹ ma³¿eñstwa z jednym dzieckiem i bez dzieci na utrzymaniu,
najbardziej zagro¿onymi ubóstwem
lub wykluczeniem spo³ecznym w
Polsce s¹ gospodarstwa rencistów
(64 proc.), rodziny wielodzietne
(64,7 proc.) i samotni rodzice z
dzieæmi na utrzymaniu (45,9 proc.)
Zró¿nicowanie zale¿y równie¿
od miejsca zamieszkania, najbardziej zagro¿one ubóstwem s¹ regiony – wschodni i pó³nocno-zachodni,
najmniej – centralny i po³udniowozachodni.
Wyniki badania EU SILC 2011
wskazuj¹, ¿e 34 proc. gospodarstw
domowych „z wielk¹ trudnoœci¹ lub
z trudnoœci¹ wi¹¿e koniec z koñcem” „doœæ ³atwo, ³atwo lub bardzo
³atwo koniec z koñcem wi¹za³o”
30,1 proc. gospodarstw domowych,
a tylko 24,4 proc. gospodarstw domowych mo¿e sobie pozwoliæ na
oszczêdzanie, po odliczeniu bie¿¹cych wydatków.
Z danych wynika, ¿e ponad 50
proc. gospodarstw domowych w
Polsce nie by³oby w stanie pokryæ z
w³asnych œrodków nieoczekiwanego wydatku w wysokoœci 900 z³.
M£ODZI MIESZKAJ¥
Z RODZICAMI
Jednym z mierników warunków
¿ycia osób m³odych jest liczony na
danych z badania EU SILC wskaŸnik m³odych doros³ych mieszkaj¹cych z rodzicami.
WskaŸnik ten obrazuje udzia³
procentowy m³odych osób mieszkaj¹cych z przynajmniej jednym z rodziców w stosunku do ogó³u populacji m³odych.

Najwiêcej m³odych ludzi mieszka³o z rodzicami w przedziale wiekowym 18-24 lata, bo a¿ 88,6 proc.,
nastêpnie w przedziale wiekowym
18-34 lata - 60,5. Najmniej w przedziale wiekowym 25-34 lata – 44,4
proc. W porównaniu do lat poprzednich zwiêksza siê wskaŸnik mieszkania m³odych ludzi z rodzicami.
Analizuj¹c poszczególne grupy
wiekowe widaæ, ¿e w ka¿dej z nich
wartoœæ tego wskaŸnika dla Polski
roœnie. Najwiêkszy wzrost w stosunku do 2005 roku obserwowany
jest w grupie osób w wieku 25 – 34
i jest to ró¿nica o 8 pkt. proc. W tej
grupie wiekowej w 2011 roku 44,4
proc. osób w Polsce mieszka³o z
rodzicami (w UE – 28,3 proc.), podczas gdy w 2010 r. - 40,7 proc.
Najmniej osób w tym wieku
mieszka z rodzicami w Danii (1,9
proc.), Finlandii (4,1 proc.) i Szwecji (4,1 proc.). Polska jest na siódmym miejscu od koñca przed m.in.
W³ochami, Portugali¹, Grecj¹. Najwy¿szy wskaŸnik jest w S³owacji –
56,4 proc., Bu³garii (55,7 proc.).
Polska zajê³a 21. miejsce (pod
uwagê brano 24 pañstwa OECD) w
rankingu UNICEFu dotycz¹cego
ró¿nic w poziomie ¿ycia dzieci w
Europie. W Polsce a¿ 22 proc. stoi
przed groŸb¹ ¿ycia w nêdzy. Nie
maleje skala niedo¿ywienia najm³odszych Polaków. Pod tym k¹tem
Polska plasuje siê na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, za Bu³gari¹ i Rumuni¹.
Dziedziczenie biedy
Nie jest ¿adn¹ nowoœci¹, ¿e ubóstwo to równie¿ problem dziedziczenia biedy i brak perspektyw na
polepszenie standardu, ale te¿ przyczyna wielu dzia³añ przestêpczych,
albo zarobkowania w szarej strefie.
Sytuacja ta z pewnoœci¹ nie poprawi siê w tym roku, choæby z tego
wzglêdu, ¿e grozi nam recesja, co
nie jest dziwne, zwa¿ywszy na obraz naszej gospodarki.
Bieda dotyka nie tylko ludzi bezrobotnych, ale i ciê¿ko pracuj¹cych,
zarabiaj¹cych jednak niewielkie

kwoty. Nie jest ona spowodowana
wiêc brakiem miejsc pracy, ale niskimi zarobkami – poni¿ej 1863 z³.
Kolorowa bieda
- Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e za
komuny by³o lepiej, a ktoœ inny – ¿e
teraz jest lepiej. A ja zawsze powtarzam, ¿e powinniœmy oceniaæ po
zasobie posiadania – co posiadaliœmy kiedyœ, co posiadamy teraz.
Kiedyœ w £obzie posiadaliœmy restauracje, kino, sklepy, fabryki, gorzelniê. Ludzie mieli pracê, nie by³o
tak jak teraz, ¿e by³y 18. i 40. By³
ca³y przekrój spo³eczeñstwa w tym
mieœcie. Dzisiaj co posiadamy?
Mamy dwie pizzerie, które ledwo
przêd¹, trzy lokale, które nie zape³ni³y siê na sylwestra. W tamtych
czasach miko³aj odbywa³ siê w ka¿dym zak³adzie pracy, sylwester odbywa³ siê w ka¿dym zak³adzie pracy, sylwestry by³y dodatkowo w
szkole, by³y w lokalach – ludzie
wszêdzie siê bawili i byli szczêœliwi, bo posiadali. Dzisiaj mamy kolorow¹ biedê. Ka¿dy ma samochód,
kolorowy telewizor i kolorowy
œwiat i ka¿dy z nas jest biedny, bo
taka jest prawda. I taka jest ró¿nica
w posiadaniu.
By³y jeszcze takie czasy, które
pamiêtam, ¿e do „Stodo³y” chodzi³em z ¿on¹ na obiad, w tym czasie
mog³em sobie pójœæ do „Kosmosu”,
bo sta³, i mog³em wybraæ sobie jeszcze pizzeriê. Dobrze, ¿e dzisiaj chocia¿ jeszcze te pizzerie s¹. K³aniam
siê przed nimi, ¿e oni trwaj¹, bo chocia¿ tam mo¿na wyjœæ z ¿on¹ i pizzê
zjeœæ. Chocia¿ tyle. Nie wspomnê
ju¿ o kawiarni. W³aœnie stan posiadania pokazuje nam nasz¹ zamo¿noœæ. My mamy jeszcze du¿o szczêœcia, bo mieszkamy blisko Niemiec,
bo w tej szarej strefie potrafimy
sobie dorobiæ pieni¹dze. Tylko ile
mo¿na bazowaæ na szarej strefie?
My musimy zacz¹æ myœleæ po gospodarsku. Zacz¹æ szukaæ szansy
dla naszego regionu, stworzyæ tu
miejsca pracy – zobrazowa³ ³obeskie zasoby radny Janusz Skrobiñski.
MM

Urz¹d szuka pracownika
(RESKO). Tutejszy magistrat
og³osi³ nabór na wolne stanowisko urzêdnicze do spraw ksiêgowoœci podatkowej.
Niezbêdnym wymaganiem, aby
ubiegaæ siê o pracê w magistracie na
tym stanowisku, jest posiadanie wykszta³cenia wy¿szego oraz - co interesuj¹ce - jako wymaganie dodatkowe co najmniej 5 miesiêcy sta¿u w
ksiêgowoœci podatkowej w gminie.
W zakres wykonywanych obo-

wi¹zków na tym stanowisku wchodziæ bêdzie m.in. ksiêgowanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych, odsetek od
nale¿noœci podatkowych i op³at za
psy. Magistrat chce zatrudniæ na
etat. Dokumenty aplikacyjne: CV,
dyplom lub zaœwiadczenie o stanie
odbytych studiów, kwestionariusz
osobowy oraz inne dokumenty o
posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach nale¿y dostarczyæ do
urzêdu w Resku do 26 marca. MM
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Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Sprzedam 2/3 w³asnoœci domu
wolno stoj¹cego z ziemi¹ 1,13
ha, wieœ Jenikowo 42, gm. Maszewo. Tel. 601 691 998, 91 392
5077

Powiat ³obeski
Oferujê do sprzeda¿y dom jednorodzinny w £obzie, parterowy, z dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddasza. Dom znajduje siê w
dzielnicy domów jednorodzinnych
na zagospodarowanej dzia³ce o
pow. 1230 mkw. W sk³ad zabudowy
wchodzi przestronny salon z kuchni¹
po³¹czony z holem, 2 ³azienki, 3 sypialnie, przedsionek oraz pomieszczenie gospodarcze z zastosowaniem jako pralnio-suszarnia oraz
jako ³azienka. Ogrzewane z kominka z p³aszczem wodnym oraz w zastêpstwie ogrzewanie gazowe. Budynek posiada ogrzewanie pod³ogowe z mo¿liwoœci¹ regulacji temperatury na poszczególne pomieszczenia. W bryle budynku znajduje siê
przestronny, zadaszony taras oraz
dwustanowiskowy,
ogrzewany
gara¿. Posesja ogrodzona z dwoma
bramami wjazdowymi (automatyka).
Cena 550 tys. z³, do negocjacji. Tel.
792-240-272.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.
Szukam pracy na fermie lub jako
pracownik budowlany. Tel. 514
847 312.
Opiekunka do dziecka. Tel. 693
145 736

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70
Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

Powiat œwidwiñski
Waldemar Bogus przeprasza Kazimierza Sobczaka za obrazê.

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.
Kurki nioski odchowane, 7-tygodni (szczepione), sprzeda¿
od 25 marca. Gospodarstwo
Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666

Powiat ³obeski
¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam rozsiewacz nawozu „Motyl” 2006R 1T. Stan dobry, cena do
negocjacji. Œwidwin tel. 785 280
333

Powiat gryficki

Region
Zatrudniê handlowców i doradców
klienta. Praca w miejscu zamieszkania. Tel. 609 158 106

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.
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.

Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
602 434 743
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

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

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pomorskim: 58 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Do
mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice,
gara¿ oraz do u¿ytkowania dzia³ka
rekreacyjna. Tel. 724-154-621.

Region
Do sprzedania kawalerka w Szczecinie Pomorzany, blok spó³dz. lub
zamiana na mieszkanie w Drawsku.
Tel. 604 845 753 £obez.

Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Kierowca emeryt, prawo jazdy
kat: A, B, C, C+E, T podejmie pracê na samochód ciê¿arowy lub
inne propozycje. Uprawniania na
dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie
Polski. Badania wa¿ne do 2017
roku. Tel. 91 395 1038, 721 141
004.

Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina: 53,5 mkw., 2 pokoje,
du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna
ubikacja. Do mieszkania przynale¿y piwnica. Tel. 724-154-621.

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

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

DOMY NA SPRZEDA¯
DRAWSKO POM - bli¿niak o pow. 125mkw,dzia³ka 451mkw
- CENA 195.000 z³
DRAWSKO POM - dom z lokalem uzytkowym, pow. 205mkw
- CENA 650.000 z³
DRAWSKO POM (okolica) - dworek o pow. 280mkw, dzia³ka 6700mkw
- CENA 610.000 z³
DRAWSKO Pom (okolica) - dom o pow. 80mkw, dzia³ka 400mkw
- CENA 143.000 z³
DRAWSKO POM (okolica)- blizniak o pow. 62mkw, dzia³ka 700mkw
- CENA 90.000 z³
OBIEKTY, DZIA£KI INWESTYCYJNE
£OBEZ- obiekt biurowo-us³ugowy o pow. 227,8mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ- lokal us³ugowo - biurowy o pow. 116mkw
- CENA 580.000 z³
£OBEZ- dzia³ka zabudowana o pow. 1776mkw, hala o pow. 800mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ- dzia³ka inwestycyjna o pow. 1437mkw z zabudowaniami
- CENA 299.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw - CENA 320.000 z³
£OBEZ- dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku inwestycyjnego
- CENA 1 122.000
£OBEZ (okolica) - obiekt handlowy - sklep o pow. 46mkw
- CENA 43.000 z³
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14 marca - DZIEÑ LICZBY Pi
w Gimnazjum w £obzie
W Gimnazjum Integracyjnym w
£obzie 14 marca obchodziliœmy
miêdzynarodowy Dzieñ Liczby Pi œwiêto maj¹ce upowszechniæ nauczanie matematyki i przedmiotów
œcis³ych. Tego dnia wszyscy nucili
s³owa piosenki „Pi, pi, pi zawsze
pomo¿e Ci!”, której autorami s¹
£ukasz Stefanowski i Szymon Fojna, uczniowie z klasy III a. Tekst do
muzyki country zaœpiewali i nagrali: £ukasz Stefanowski, Szymon
Fojna i Sebastian Rokosz.
Uczniowie z klas drugich pod
opiek¹ pani Agnieszki Kopryny i
pani Krystyny Sak, w myœl s³ów
Konfucjusza: „S³ysza³em i zapomnia³em, widzia³em i zapamiêta³em, zrobi³em i zrozumia³em”, przeprowadzili eksperyment matematyczny polegaj¹cy na wyznaczeniu

liczby Pi metod¹ ig³y Buffona.
Eksperyment przebiega³ we-

d³ug nastêpuj¹cego algorytmu:
1. Planszê dzielimy liniami równoleg³ymi o jednakowym odstêpie t,
2. w pojedynczym eksperymencie rzucamy ig³ê o d³ugoœci l nie
d³u¿szej ni¿ t,
3. sprawdzamy czy ig³a przeciê³a któr¹œ z równoleg³ych linii,
4. przeprowadzamy n prób i zliczamy liczbê przeciêæ linii p.
Na podstawie otrzymanych wyników obliczamy przybli¿on¹ wartoœæ
liczby Pi korzystaj¹c ze wzoru:

Analizuj¹c wyniki doœwiadczenia mogliœmy wyznaczyæ w przybli¿eniu liczbê Pi (3,14).
Wykonaliœmy ³¹cznie 1229 rzutów i przeprowadzony eksperyment
mo¿na uznaæ za udany, poniewa¿
nasza liczba Pi wynios³a 3,29. Pod-

czas eksperymentu towarzyszy³
nam ww. teledysk przygotowany
przez uczniów gimnazjum „Pi”, który sta³ siê hitem szkolnych korytarzy.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê film przedstawiaj¹cy sondê
uliczn¹, oczywiœcie zwi¹zan¹ z
liczb¹ Pi, przeprowadzon¹ wœród
mieszkañców £obza, który przygotowa³y uczennice klasy II d (Daria
Grabska, Karolina Rómmel, Ola
W³odarz i Karolina ¯egota).

Du¿e zaanga¿owanie uczniów,
weso³e rytmy piosenki i obliczenia
matematyczne - niewiarygodne?
A jednak prawdziwe. Dzieñ liczby Pi pokaza³, ¿e matematyka nie
jest taka trudna, a wykonuj¹c obliczenia matematyczne mo¿na siê dobrze bawiæ. Dziêkujemy pani Krystynie Sak i Agnieszce Koprynie za
ciekawe pomys³y i zaanga¿owanie w
przygotowaniu Dnia Liczby Pi.
Uczennice klasy I e: Dagmara
D¹browska, Patrycja Gonga³a

Romantycznie o kobietach
8 marca 2013 r. zebraliœmy siê
w auli szkolnej Placówek Edukacyjnych w Radowie Wielkim, aby
uroczyœcie œwiêtowaæ Dzieñ Kobiet.
W tym wyj¹tkowym dniu panowie starali siê traktowaæ kobiety z
nale¿ytym szacunkiem i mi³oœci¹,
oferuj¹c przy tym ró¿nego typu
atrakcje. Spotkanie rozpoczê³o siê
od ¿yczeñ wyg³oszonych przez jednego z uczniów. Piêkne i wa¿ne s³owa zosta³y przyjête z entuzjazmem.
Wystêpy artystyczne zapocz¹tkowa³ Patryk Weilandt, prezentuj¹c

siê w piosence „Kochane kobiety” z
repertuaru grupy Boys. Repertuar
muzyczny by³ przeplatany niespodziankami, a pierwsz¹ z nich by³a
„Familiada”, w której rywalizowa³y
nauczycielki i uczennice. Zwyciêsko z tego wysz³y te m³odsze. Po
zabawie przyszed³ czas na mój wystêp. Zagra³em i zaœpiewa³em wraz
z pani¹ Agat¹ piosenkê pt. „Najpiêkniejsza” z repertuaru Seweryna
Krajewskiego. Nastêpnie przyszed³
czas na zabawê „Zrób to sam”, w
której w konkurencjach: wkrêcanie,
pompowanie ko³a i wi¹zanie krawata konkurowa³y miêdzy sob¹ uczennice i pracownice. Rywalizacje by³y
bardzo zaciête i przynios³y wiele
emocji, a rozstrzygniêcia czasami
zaskakiwa³y. Nastêpnie Dawid
Kraus zaprezentowa³ siê w przeboju „8 marca” z repertuaru Nevady, a
tu¿ po nim Artur JóŸwiak wyœpiewa³
hit z repertuaru zespo³u Toples „Kobiety rz¹dz¹ nami”.
Nadszed³ czas, aby oddaæ pole
do popisu kobietom, wiêc najpierw

m³odsze, a potem starsze zaprezentowa³y swoje walory uczestnicz¹c w
karaoke. Trzeba przyznaæ, ¿e œpiewa³y rewelacyjnie! Po piosenkach
zosta³y odczytane z³ote myœli o kobietach, a na zakoñczenie grupa
Diament wyœpiewa³a przebój
„Dzieñ kobiet”. Po brawurowym i
spektakularnym koncercie nadszed³
czas na oficjalne i huczne 100 lat.

Swoistym podsumowaniem tego
szczególnego dnia by³ monolog
wyg³oszony przez pana Marcina pt.
„Romantycznie o kobietach”. Da³o
siê odczuæ, ¿e wszystkie dziewczyny by³y bardzo zadowolone i ¿a³owa³y, ¿e takie œwiêto jest tylko jeden
raz w roku…
Wojciech Frost,
uczeñ Gimnazjum

SPORT
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Jubileusz 50-lecia MLKS Œwiatowid £obez

Pi³ka koszykowa kobiet
Pi³ka koszykowa - nowa
dyscyplina sportu w
£obzie - znalaz³a swoje
miejsce w oparciu
o bazê, kadrê
szkoleniow¹ i m³odzie¿
tutejszego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego.
Od pocz¹tku g³ówn¹ postaci¹
rozwijaj¹c¹ wœród dziewcz¹t grê
pod koszami by³a pani Miros³awa
Markiewicz, nauczycielka wf, absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego we Wroc³awiu. Z
chwil¹ rozpoczêcia pracy zawodowej w ³obeskim „ogólniaku” (od
1.09.1962 r.), podjê³a szkolenie
uczniów w zakresie basketu.
Od 1963 roku przy nowym klubie Œwiatowid £obez powsta³a sekcja koszykówki kobiet, oczywiœcie
pod kierunkiem pani Miros³awy
Markiewicz. Trenerka trafi³a na
podatny grunt sportowej edukacji.
Dziewczêta, o wysokiej sprawnoœci
motorycznej i odpowiednich warunkach fizycznych, chêtnie anga¿owa³y siê do sportowych nowinek
atrakcyjnej gry zespo³owej. Po roku
przygotowania m³ode koszykarki
Œwiatowida zosta³y zg³oszone do
Wojewódzkiej Ligi Juniorek. Podjê³y rywalizacjê z zespo³ami Czarnych Szczecin, Ogniwa Szczecin,
Spójni Stargard, MKS Kamieñ Pomorski, MKS Szczecin, AZS Szczecin.
Pierwsze widoczne sukcesy na
parkiecie juniorki z £obza zanotowa³y w sezonie 1966/67. Zespó³
MLKS Œwiatowid uplasowa³ siê na I
miejscu w koñcowej tabeli rozgrywek wojewódzkich, tym samym uzyska³ awans do pó³fina³u Mistrzostw
Polski Juniorek we Wroc³awiu. W
grupie bardzo dobrych dru¿yn, bêd¹cych bezpoœrednim zapleczem
pierwszoligowych klubów - AZS
Poznañ, Sprotavii Szprotawa i Œlêzy
Wroc³aw, £obez zaj¹³ IV miejsce,
lecz nie zakwalifikowa³ siê do puli
fina³owej mistrzostw kraju.
W tym okresie podstawowy
trzon dru¿yny stanowi³y: Krystyna
Kasprzak (rocznik 1949, wzrost 176
cm), Janina Kie¿uñ (r. 1949, wzrost
177 cm), Danuta Parchimowicz (r.
1949, wzrost 185 cm), Henryka
Ignatowicz (r. 1950, wzrost 170 cm)
i Barbara Kasprzak (r. 1952, wzrost
174 cm). Du¿¹ skutecznoœci¹ w grze
wyró¿nia³a siê rozgrywaj¹ca zespo³u Henryka Ignatowicz. Na liœcie
najlepszych strzelczyñ rozgrywek

wojewódzkich juniorek w latach
1966 - 68 ³obezianka zajmowa³a
zawsze czo³owe miejsca.
„G³os Szczeciñski”
z dnia 17.12.1967 r.

Doœwiadczenie zawodniczek
nabyte w ci¹gu czterech sezonów
rozgrywkowych oraz widoczny
zapa³ do pracy treningowej pozosta³ych m³odszych dziewcz¹t przynios³y dalsze, wymierne sukcesy sportowe. W roku 1968 MLKS Œwiatowid £obez pod kierunkiem Miros³awy Markiewicz zdoby³ tytu³ mistrza
okrêgu szczeciñskiego seniorek.
Klub uzyska³ automatycznie
prawo gry w bara¿acho wejœcie do II
ligi kobiet. Zgodnie z regulaminem
Polskiego Zwi¹zku Koszykówki
mecze o II ligê rozgrywa³ miêdzy
sob¹ mistrz okrêgu szczeciñskiego
z mistrzem okrêgu bydgoskiego.
Przeciwnikiem ³obzianek okaza³ siê zespó³ Astorii Bydgoszcz. W
rozegranym dwumeczu uzyskano
nastêpuj¹ce rezultaty:
ŒWIATOWID - ASTORIA
62:75 (30:32), dnia 13.04.1968 r. w
hali w Resku.
ASTORIA - ŒWIATOWID
52:42 (28:21), dnia 30.04.1968 r. w
Bydgoszczy.
Awans do II ligi kobiet uzyska³y
koszykarki z Bydgoszczy.
Kronikarska ciekawostka pierwszy mecz odby³ siê w sali gimnastycznej w Resku, gdy¿ ¿adna z
dwóch sal sportowych w £obzie, ze
wzglêdu na zbyt ma³e wymiary, nie
zosta³a zatwierdza przez w³adze
Polskiego Zwi¹zku Koszykówki do
rozgrywek na szczeblu centralnym.
Dzia³alnoœæ sekcji koszykówki
kobiet trwa³a pe³ne 10 lat, od 1963
do1973 roku. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu w pracy trenerskiej Miros³awy Markiewicz oraz spo³ecznemu dzia³aniu cz³onków Zarz¹du
Klubu, w szczególnoœci: Edmunda
Smulskiego, Teofila Kapli, Jana
Piedo i Witolda Markiewicza, osi¹gniêto bardzo dobre efekty sportowe, organizacyjne i wychowawcze.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Zawodniczki sekcji koszykówki MLKS Œwiatowid
£obez w latach 1963-1973.
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Œwiatowid zakoñczy³ przygotowania
do rundy wiosennej
Ze wzglêdu na fakt, i¿ postêpowanie na prokuraturze dotycz¹ce
nieprawid³owoœci w rozliczeniach zosta³o zakoñczone, a nierozliczona dotacja z 2011 roku
okaza³a siê byæ rozliczona i to
prawid³owo, zarz¹d klubu oraz
pi³karze i trener mogli w spokoju
przygotowywaæ siê do rozgrywek
w rundzie jesiennej.
Jedyn¹ niewiadom¹ pozostawa³a sprawa dotacji na 2013 rok. Nikt
nie wiedzia³, w jakiej bêdzie wysokoœci oraz czy w ogóle bêdzie. Ta
niewiadoma nie przeszkadza³a jednak nikomu, maj¹c doœwiadczenia z
2012 roku, kiedy to zarz¹d klubu
oraz jego kibice utrzymali I zespó³.
Tak wiêc po wielu perypetiach oraz
z niepewn¹ przysz³oœci¹, pierwszy
zespó³ MLKS Œwiatowid £obez 26
stycznia 2013 roku rozpocz¹³ przygotowania do ligi.
Pierwszym sparingpartnerem
zespo³u z £obza by³ V ligowy Klon
Krzêcin. Œwiatowid przyst¹pi³ do
tego spotkania skromnym, trzynastoosobowym sk³adem, w którym
zadebiutowa³o a¿ czterech zawodników. Z zespo³u juniorów do
pierwszego sk³adu do³¹czyli Oskar
Szostak, Patryk Maciejewski i Konrad Sobala. W tym meczu tak¿e po
raz pierwszy mo¿na by³o zobaczyæ
w sk³adzie MLKS-u Rafa³a Komara, który - jak siê póŸniej okaza³o otrzyma³ zgodê na transfer i zosta³
zawodnikiem Œwiatowida. W tym
spotkaniu podopieczni Dariusza
Kêsego ulegli rywalom 3:1, a hono-

rowe trafienie, zarazem pierwsze w
barwach nowego klubu, zaliczy³
Rafa³ Komar.
Kolejnym przeciwnikiem by³
doberski Sarmata. Na boisku w Pobierowie pojawi³o siê jedenastu zawodników MLKS-u, a spotkanie
zakoñczy³o siê pora¿k¹ 2:3. Dwa
trafienia dla Œwiatowida zaliczy³
Rafa³ Komar.
Kolejne spotkanie odby³o siê 9
lutego. Przeciwnikiem bia³o niebieskich by³a III ligowa Drawa Drawsko. Niew¹tpliwie by³o to jednostronne spotkanie i zakoñczy³o siê
wynikiem 0:11. W tym spotkaniu
zadebiutowa³ kolejny zawodnik
Tomasz Bia³oskórski.
Tydzieñ póŸniej zawodnicy
Œwiatowida wybrali siê do Z³ocieñca, na sparing z tamtejszym Olimpem. Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 2:2, a bramki dla ³obzian
zdobyli Rafa³ Komar i Patryk Maciejewski.
23 lutego podopieczni Dariusza
Kêsego zmierzyli swoje si³y z V ligowym Olimpem Goœcino. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem 5:4
(bramki strzelali Rafa³ Komar 4 i
Bartosz Adamów) oraz dwoma powa¿nymi kontuzjami. Po zderzeniu
z bramkarzem Olimpu Patryk Maciejewski dozna³ bardzo powa¿nego urazu i zosta³ odwieziony do
szpitala, gdzie przebywa³ oko³o
dwóch tygodni. Do kolejnej straty w
sk³adzie dosz³o w ostatniej minucie
spotkania, kiedy to Micha³ NiedŸwiecki omin¹ kilku obroñców z

Mistrzostwa Polski LZS w biegach prze³ajowych

Milena Sadowska i Wiktoria
Bakalarczyk z³otymi medalistkami
W dniu 16 marca 2013 r. w
Stargardzie lekkoatleci z UKS
„ARBOD” w Dobrej wystartowali w Mistrzostwach Polski LZS w
biegach prze³ajowych.
W zawodach wystartowa³o ponad 350 zawodniczek i zawodników
na dystansach od 800 do 3000 m,
reprezentuj¹cych 32 kluby lekkoatletyczne z 8 województw: lubelskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego,
warmiñsko-mazurskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.
Start naszych zawodników by³
bardzo udany. W rywalizacji m³odziczek na dystansie 1500 m zwy-

ciê¿y³a Milena Sadowska, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Polski LZS w tej
kategorii. W biegu na dystansie 800
m, dla zawodniczek z rocznika klas
6 szkó³ podstawowych, zwyciê¿y³a
Wiktoria Bakalarczyk. Punkty dla
naszego klubu zdobywali równie¿:
Ryszard Rzepecki, Emilia Mi³ek,
Patrycja Florczak. W klasyfikacji
punktowej zawodów nasz klub
uplasowa³ siê na 16 miejscu, wœród
32 sklasyfikowanych klubów. Za
tydzieñ start w Mistrzostwach Polski juniorów m³odszych i Ogólnopolskich biegach prze³ajowych
m³odzików w Kwidzyniu.
Janusz £ukomski,
Prezes UKS „ARBOD”

Goœcina, wyszed³ na pozycjê sam na
sam z bramkarzem i podczas sprintu
w stronê bramki naderwa³ miêsieñ.
Cztery dni póŸniej Œwiatowid
uda³ siê w os³abieniu do Goleniowa,
na spotkanie z Pomorzaninem Nowogard. Spotkanie zakoñczy³ siê
pora¿k¹ 0:3.
W kolejnym spotkaniu, pod nieobecnoœæ Micha³a NiedŸwieckiego,
za rozgrywanie pi³ki w œrodku pola
wziêli siê Tomasz Rokosz i Krzysztof Stefaniak. Œwiatowid dominowa³ w tym meczu i po czterech bramkach Rafa³a Komara pokona³ Or³a
£o¿nicê 4:1.
9 marca rozegrane zosta³o ostatnie spotkanie przed rund¹ wiosenn¹.
Podopieczni Dariusza Kêsego
zmierzyli swoje si³y z V ligow¹
Zorz¹ Dobrzany. Pomimo nieobecnoœci Micha³a NiedŸwieckiego oraz
Rafa³a Komara, ale za to z Micha³em Bia³eckim, który dzieñ wczeœniej zosta³ definitywnie transferowany do Œwiatowida, zawodnicy
³obeskiego MLKS-u pokonali rywala 2:1. Bramki w tym spotkaniu
dla bia³o niebieskich strzelili Tomasz Rokosz oraz po jego doœrodkowaniu obroñca Zorzy Dobrzany.
Podsumowuj¹c, w okresie przygotowawczym rozegrano osiem
sparingów. Cztery mecze zakoñczy³y siê pora¿kami, jeden remisem i
trzy zwyciêstwami. Bramki dla
Œwiatowida strzelali: Rafa³ Komar 12 (w 7 spotkaniach) i po jednym
trafieniu do³o¿yli Bartosz Adamów,
Patryk Maciejewski i Tomasz Ro-

Rafa³ Komar prezentuje koszulkê
z nowego kompletu strojów, jaki
Œwiatowidowi sprezentowa³o
Starostwo Powiatowe w £obzie
z okazji 50. lecia Klubu.
Ten 25-letni zawodnik wystêpowa³
dotychczas w Kotwicy Ko³obrzeg,
Flocie Œwinoujœcie, Pogoni Szczecin
i ostatnio w Energetyku Gryfino.

kosz. Okres przygotowawczy obfitowa³ w wiele kontuzji i urazów,
wiêc w ¿adnym ze spotkañ Dariusz
Kêsy nie móg³ skorzystaæ ze wszystkich zawodników. Czy przygotowania te oka¿¹ siê udane, zweryfikuj¹
ju¿ nied³ugo rozgrywki ligowe.
MLKS Œwiatowid

Rusza liga, choæ
nie u nas
(POWIAT) W najbli¿sz¹ sobotê rusza liga pi³karska. Jednak nie
zobaczymy meczów naszych zespo³ów, gdy¿ rundê rozpoczynaj¹
na wyjazdach.
W IV lidze, jak informuje klub
Sarmata Dobra, mecz z Lechem
Czaplinek, wyznaczony na 23 marca, zosta³ przesuniêty, ze wzglêdu
na zimowe warunki, na inny termin.
W Dobrej kolejka rozpocznie siê
wiêc 30 marca 2013 r. (sobota) o
godz. 16.00, pojedynkiem z Ba³tykiem Koszalin.
W klasie okrêgowej Œwiatowid
£obez jedzie 24 marca na mecz do
Mierzyna z tamtejszym GKS-em,
Sparta Wêgorzyno jedzie do Golczewa na mecz z Iskr¹, a Radowia
Radowo Ma³e do Szczecina na mecz

z Jeziorakiem. Wszystkie trzy zespo³y zobaczymy na naszych boiskach dopiero 6 kwietnia, w sobotê, lub 7 kwietnia, w niedzielê (30
marca przerwa œwi¹teczna). Wtedy
to Œwiatowid zagra w £obzie z Flot¹
II Œwinoujœcie, Sparta zagra w Wêgorzynie z GKS Mierzyn, a Radowia w Radowie Ma³ym z Iskr¹ Golczewo.
Jeszcze d³u¿ej na wystêp swoich
pi³karzy poczekaj¹ reszczanie, gdy¿
klasa A startuje 6 kwietnia, ale
Mewa wyje¿d¿a wtedy na mecz do
Stuchowa z Koron¹ i przed w³asn¹
publicznoœci¹ zagra dopiero 13
kwietnia, z Jantarem Dziwnów.
Tak¿e 13 kwietnia ruszy klasa B
i w tej kolejce Jastrz¹b £osoœnica
podejmie na swoim boisku Pomorzanina II Nowogard.
KAR

Sparta szykuje siê
do awansu
(WÊGORZYNO) Sparta Wêgorzyno, zajmuj¹ca trzecie miejsce w Klasie okrêgowej, wyraŸnie
szykuje siê do awansu do Ligi
okrêgowej. Œwiadcz¹ o tym wyniki sparringów i wzmocnienia kadrowe.
Sparta mocnym akcentem zakoñczy³a przygotowania do rundy
wiosennej, pokonuj¹c w Z³ocieñcu
Olimpa a¿ 7:1. Sparta zagra³a w
sk³adzie: Wojciech Chwieduk (Robert Pi³at), Leszek Radziejewski,
Micha³ Bany, Norbert Halamus,
Piotr Grochulski, Damian Szubert,
£ukasz Turtoñ, Patryk ¯urawik,
Krzysztof Œmierzchalski, Adam
Walicki, Jaros³aw Kiernicki. Bramki strzelali: Krzysztof Œmierzchalski, Jaros³aw Kiernicki i nowy nabytek - Adam Walicki. Je¿eli ta trójka
bêdzie strzelaæ w lidze tak, jak w
tym meczu, to przy rozdawaniu pi³ek przez Piotra Grochulskiego, któ-
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ry równie¿ zasili³ Spartê, jest ona
mocnym faworytem do awansu.
Szkoda tylko, ¿e w dru¿ynie gra
coraz mniej wêgorzynian. Z dru¿yny odeszli: Edward Tondrik do Jezioraka Szczecin, Dawid Bidny do
Hutnika Szczecin i £ukasz Bulik do
Kluczevii Stargard. Zast¹pili ich:
Piotr Grochulski z Sarmaty Dobra,
Denis Chodyna ze Spójni Œwidwin,
Adam Walicki ze Œwitu Skolwin i
Micha³ Bany z Drawy Drawsko
Pomorskie.
Dodaj¹c, ¿e do tego sk³adu trener Stanis³aw Przybylak ma jeszcze
Samala, Koniecznego i Romañczyka, to Sparta wydaje siê zespo³em
naprawdê silnym. Pierwsza próbka
tej si³y ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 23
marca, w pierwszym meczu rundy z
Iskr¹ w Golczewie. Chyba, ¿e
ZZPN odwo³a kolejkê ze wzglêdu
na panuj¹c¹ zimê na Pomorzu Zachodnim.
KAR

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £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;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Zmiana terminu VI Gali Sportu
Ze wzglêdu na trudnoœci z dostosowaniem terminu udzia³u w Gali zaproszonych wybitnych sportowców, pierwotny termin 2 marca jest nieaktualny.
O nowym terminie powiadomimy czytelników. G³osowanie na Najpopularniejszego sportowca pozostaje aktualne.
Powiatowa Rada Sportu

Konkurs dla Czytelników AKTUALNY
Wybieramy Najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e w
sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów podamy po og³oszeniu nowej
daty Gali, jeszcze w marcu.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Zespó³ Szkó³ w £obzie
Banaœ Sylwia
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Gunera Mateusz
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Kraus Krzysztof
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Latocha Grzegorz
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Niko³ajczyk Marcin
Gimnazjum w £obzie
Pastwa Ma³gorzata
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Romej Aleksandra
Gimnazjum w £obzie
Romej Justyna
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
Sygnowski Bartosz
MLKS Œwiatowid £obez
Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Zapiski z pamiêci (cz. 39)

BRYD¯OWE IMPASY
(£OBEZ). W dniu 10 marca
br. z okazji zdobycia £obza odby³
siê turniej bryd¿a sportowego
parami o puchar Starosty £obeskiego.
W turnieju udzia³ wziê³o 15 par,
w tym pary ze Œwidwina, Ostrowic
oraz Drawska Pom. Zwyciê¿y³a
para Nejman P. - Nejman H. ze Œwidwina.
Najlepsze pary naszego Klubu
to: Koz³owski P. - £abaziewicz J. miejsce II oraz Czaprowski M. Marcinkowski K. - miejsce III.
Zwyciêzcy otrzymali piêkne puchary ufundowane przez Starostê
£obeskiego. Ponadto trzy pierwsze
pary otrzyma³y nagrody rzeczowe

sponsorowane przez Starostwo. Sêdziowa³ kol. P. Nejman, zaœ organizatorem turnieju by³a sekcja bryd¿a
sportowego przy TKKiF „B³yskawica”.
R. Wawrzyniak

Gospodarstwo
Za domem, po lewej stronie podwórka, trochê pod górkê, sta³y
budynki gospodarcze i urz¹dzenia.
Najbli¿ej od domu by³ chlew z
czterema du¿ymi œwiniami i wieloma ma³ymi œwinkami o ró¿nej
wielkoœci. Dalej by³o wejœcie do
stajni. Sta³ tam Kasztan. Zreszt¹ w
ca³ej wsi w ka¿dej prawie stajni sta³
podobny Kasztan lub Baœka. W
otwartych drzwiach by³ zamocowany na ³añcuszku dr¹g, który nie
pozwala³ koniowi wyjœæ bez pozwolenia ze stajni. W stajni na œcianie by³a drewniana drabina zwana
¿³obem, do której z góry przez
otwór w suficie przykryty klap¹
zrzuca³o siê siano i s³omê. By³o te¿
na œcianie przy drzwiach koryto na
wodê i mniejsze na owies z sieczk¹.
Koñ nie by³ wi¹zany. Dalej by³a
obora, w której by³y cztery krowy
i cielak. Ka¿da krowa by³a przywi¹zana do kó³ka przy korycie.
Nad korytem by³ ¿³ób. Cielak nie
by³ przywi¹zany, bo jeszcze ssa³
swoj¹ mamê krowê. Cielakowi
mo¿na by³o wsadziæ do pyska rêkê
i jej nie ugryz³, bo nie mia³ zêbów.
Wujek mówi³ ¿e krowie te¿ mo¿na
wsadziæ rêkê do pyska, ale tylko od
przodu. Sprawdzi³em, mo¿na, ale
gdy innym razem na rozkaz kole¿anki zrobi³em tak¹ sam¹ sztuczkê,
a krowa przechyli³a pysk i z³apa³a
mnie bocznymi zêbami za palce, to
na tym dobrze nie wyszed³em. Trzy
paznokcie mia³em czarne do koñca
wakacji.
Dalej, w poprzek podwórka,
sta³a du¿a stodo³a. Mia³a du¿e
drewniane podwójne wrota. Mo¿na by³o do niej wjechaæ wozem
pe³nym siana lub snopków zbo¿a.
Mia³a ona drugie wrota, którymi
mo¿na by³o z niej wyjechaæ prosto
na poln¹ drogê, a dalej na pola i ³¹kê.
Kryta by³a dachówkami. Budynek
gospodarczy by³ kryty gontem i
mia³ wysokie poddasze, na którym
by³ spory zapas s³omy i siana. Œciany by³y na zimê ogacane igliwiem
i wym³óconymi snopkami.
Po drugiej stronie podwórka
by³ drewniany spichlerz , w którym
w skrzyniach i workach by³o ziarno do siewu i na paszê. W spichlerzu sta³ œrutownik zbudowany z
dwóch okr¹g³ych kamieni z piaskowca. Bli¿ej domu, w tym samym ci¹gu, sta³a drewutnia z por¹banym drewnem, a do niej przylega³ bardzo stary, zbudowany z
okr¹g³ych bali, kurnik. Kurnik by³
jedyn¹ budowl¹, jaka siê uchowa³a
po po¿arze gospodarstwa w czasie
wojny. Drewutnia by³a kryta gontem, a kurnik s³om¹. A dlatego
s³om¹, gdy¿ gonty pospada³y i nad-

pali³y siê podczas po¿aru . Po po¿arze trzeba by³o szybko pokryæ dach
kurnika, aby by³o gdzie mieszkaæ.
Do wyboru by³a tylko s³oma. Jak to
u nas, prowizorki s¹ najtrwalsze.
Ponad stuletni kurnik przetrwa³
dwie wojny i na kilka lat awansowa³ na mieszkanie. W czasie tego
po¿aru sp³onê³o 17 gospodarstw.
Na pytanie, jak powsta³ po¿ar wujek powiedzia³, ¿e jesteœmy jeszcze
za mali, aby o tym mówiæ. W kurniku by³y grzêdy, koryta i mnóstwo
kur, kaczek i kilka perliczek. Latem
drzwi od kurnika by³y ca³y czas
otwarte, a drób chodzi³ sobie po
ca³ym podwórku. Przed stajni¹ i
obor¹ by³ gnojownik otoczony d³ugimi dranicami, a przed drewutni¹
sta³ du¿y i ma³y pieniek z dwiema
siekierami, ma³¹ i du¿¹ oraz krajzega z ogromn¹ tarcz¹. Pod œcian¹
drewutni sta³y du¿e kozio³ki, a w
œrodku przy drzwiach na œcianie
wisia³y ró¿ne pi³y. Jedna mia³a ponad dwa metry i d³ugie r¹czki na
koñcach. Za kurnikiem, a w³aœciwie miêdzy nim a p³otem, by³a s³awojka. Genera³ S³awoj-Sk³odkowski na jej widok by siê zapad³ pod
ziemiê ze wstydu. Na jej budowê
sk³ada³ siê gruby dr¹g miêdzy kurnikiem i p³otem, z ma³ym daszkiem z
gontu. W œcianê by³ wbity du¿y
gwó¿d¿ z zawieszonymi na nim kartkami wyciêtymi z gazety. Osobno,
najbli¿ej domu, by³a maleñka kuŸnia, a w³aœciwie zadaszona kowalska
kotlina i du¿e kowad³o na ogromnym
pieñku. KuŸnia by³a kryta dachówk¹. Przed domem, od strony
drogi, by³ ogród kwiatowy, w którym
ros³y wielokolorowe malwy, s³oneczniki, georginie, mieczyki i mnóstwo innych kwiatów. Bli¿ej domu
ros³y warzywa i ros³a krzywa œliwa z
ogromn¹ iloœci¹ du¿ych zielonych
owoców. Natomiast za stodo³¹ by³
kierat i kupy nawozów. Spyta³em raz
wujka, dlaczego te nawozy tam tak
zarastaj¹ chwastami i nie s¹ wysiane
na pola. Wujek odpowiedzia³, ¿e kazali je odebraæ z GS-u i za nie zap³aciæ, ale ich nie wysia³, bo po co mu
takie du¿e plony. Na swoje potrzeby
i obowi¹zkowe dostawy starcza, a na
sprzeda¿ siê nie op³aca produkowaæ,
poza tym dla kogo ma wiêcej pracowaæ i po co, skoro nie ma dzieci i
nastêpcy? Na pytanie, dlaczego nie
ma dzieci, odpowiedzia³, ¿e tak wysz³o. Od mamy dowiedzia³em siê
potem, ¿e wujek w czasie wojny na
ochotnika pojecha³ na roboty do Niemiec, a tam go wykastrowali za to, ¿e
dobiera³ siê do Niemki. Na pytanie
dlaczego na ochotnika tam pojecha³,
wujek odpowiedzia³, ¿e ktoœ z rodzeñstwa musia³ i pad³o na niego.
Cdn.
WP

