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Kanalizacja to jedna
wielka fuszerka
(WÊGORZYNO). Sieæ
wodoci¹gowa na
g³êbokoœci 17 cm, w studni
przydomowej, do której
maj¹ trafiæ œcieki, brakuje
otworu i jest œlepe
pod³¹czenie,
przepompownie sieciowe
bez pr¹du, wody opadowe
zalewaj¹ przepompownie
i kanalizacjê, studzienki
poni¿ej terenu, za³amane
chodniki, nieodtworzone
tereny – to tylko czêœæ
uwag, jakie maj¹ urzêdnicy
do po³o¿onych przy³¹czy
kanalizacyjnych.

Poszukujemy
osoby chêtnej
do przyuczenia
w zawodzie
dziennikarza
Redakcja Tygodnika £obeskiego poszukuje zarejestrowan¹ osobê bezrobotn¹ do przyuczenia na dziennikarza.
Wymagania: prawo jazdy kat.
B, obs³uga komputera, Internetu
oraz urz¹dzeñ biurowych. Dodatkowo: komunikatywnoœæ,
umiejêtnoœæ redagowania tekstów.
CV prosimy sk³adaæ w redakcji, £obez ul. J. S³owackiego 6.

Termin
wybudowania
zbiornika nie
jest zagro¿ony

£obez
jedzie
na fina³y
ogólnopolskie!

Pochwa³a obywatelskiego
zaanga¿owania
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Kazimierz Rynkiewicz

W

sobotê pracujê nad
Wieœciami œwidwiñ
skimi. By umiliæ sobie
czas, w³¹czam w internecie Radio
Wnet. To zupe³nie niezale¿na stacja
radiowa za³o¿ona w Warszawie
przez dziennikarza Krzysztofa
Skowroñskiego, który po wyrzuceniu z mediów publicznych doszed³
do wniosku, ¿e na instytucjach publicznych œwiat siê nie koñczy, a
w³aœciwie to poza nimi dopiero siê
zaczyna. Akurat w tym dniu relacjonuje na ¿ywo obchody czwartej
rocznicy powstania. Zorganizowano je w postaci jarmarku, na który
zaproszono s³uchaczy i przyjació³.
Do mikrofonu mówi m³ody cz³owiek,
który wczeœniej pracowa³ w korporacji zagranicznej, a teraz organizuje
spó³dzielniê. Wraz z zaprzyjaŸnionymi rolnikami bêd¹ organizowaæ w
Warszawie sieæ sprzeda¿y zdrowej
¿ywnoœci. Anga¿uj¹ w to ma³e sklepiki i osiedlowe targowiska oraz
emerytów, którzy chc¹ zostaæ spó³dzielcami, a mo¿e zapisaæ siê ka¿dy
chêtny, a którzy najchêtniej poszukuj¹ w sklepach zdrowej, wiejskiej i
polskiej ¿ywnoœci. Do mikrofonu
podchodz¹ ró¿ni ludzie, w tym artyœci i pisarze, którzy opowiadaj¹ o
ró¿nych sprawach, muzycy wychodz¹ na scenê i graj¹ dla ludzi,
wszyscy razem œpiewaj¹ refreny i
bardziej znane piosenki. Nikt nie
przejmuje siê tym, ¿e coœ czasami
zazgrzyta, ¿e ktoœ ma chrypkê lub nie
potrafi œpiewaæ – to program na
¿ywo i wa¿ne s¹ tutaj inne rzeczy, jak
choæby prawdziwe emocje, szczeroœæ, prawda, tworzenie wspólnoty,
w której mo¿na czuæ siê dobrze.
Drugi obrazek – ktoœ (pozdrawiam) przysy³a mi na pocztê mailow¹
link. Klikam i otwiera siê telewizja
internetowa MaxTV, czyli Max Kolonko Mówiê Jak Jest. Dziennikarz
opisuje wydarzenia w Anglii, gdzie
dwóch Muzu³manów uciê³o maczet¹ g³owê m³odemu Anglikowi.
Opowiada o tym, jak relacjonowa³y
to brytyjskie media i puszczaj¹c nagranie pokazuje, o czym nie powiedzia³y w tej sprawie, a – jak siê okazuje - skrzêtnie omija³y wypowiedzi
jednego z morderców, który mówi³ o
zabijaniu Anglików w imiê Koranu.
Kolonko zrobi³ swoj¹ telewizjê.
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Pochwa³a obywatelskiego zaanga¿owania

„Zbyt m¹drzy na anga¿owanie
siê w politykê s¹ karani
rz¹dami g³upszych”
Jak widaæ, media publiczne coraz
bardziej ulegaj¹ poprawnoœci politycznej i ta fala zak³amania przybiera
postaæ kuli œniegowej, która tocz¹c
siê zabiera po drodze wszystko i robi
siê coraz wiêksza. Pêdzi w przepaœæ.
Jak daleko to idzie, pokazuje dzisiejsza szko³a. Podczas œwiêta szko³y
podstawowej w Wêgorzynie dzieci
mia³y warsztaty „Tolerujê, akceptujê, rozumiem – nie oceniam”. Fragment relacji: „Wszyscy uczniowie
klas 4-6 spotkali siê z pani¹ psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie, która mówi³a o
tym, jak wa¿ne jest akceptowanie
innych ludzi, ich pogl¹dów i ró¿nic”.
Czy to znaczy, ¿e jak ja bêdê namawia³ pani¹ psycholog na naæpanie
siê, to pani psycholog naæpa siê razem ze mn¹, bo zaakceptuje moje
pogl¹dy na palenie trawki? A w dalszej konsekwencji – czy dziecko po
takim praniu mózgu pójdzie razem z
jakimœ Muzu³maninem i utnie g³owê
napotkanemu cz³owiekowi, bo przecie¿ nauczono je, ¿e nale¿y tolerowaæ, akceptowaæ i rozumieæ pogl¹dy
innych ludzi, ba, w dodatku - o zgrozo - nie oceniaæ! Jak mo¿na w szkole
uczyæ bezmyœlnoœci?! Przecie¿ nie
ocenianie jest w³aœnie bezmyœlnoœci¹. Ca³a historia cz³owieka i ludzkoœci to ocenianie, co jest dla niego
dobre, a co z³e. Mam wra¿enie, ¿e
wracamy na drzewo.
Mia³a byæ pochwa³a obywatelskiego zaanga¿owania – wiêc z jednej strony owe niezale¿ne media i
obywatele, z drugiej instytucje publiczne, które z ma³ych i du¿ych obywateli robi¹ miazgê. Coœ jednak pod
podszewk¹ dyszy. Oto w kilku miastach odwo³ano prezydentów i burmistrzów i nawet ca³e rady, w referendach, które do tej pory rzadko siê
udawa³y. To tak¿e przejaw obywatelskiego zaanga¿owania. Mo¿emy je
ró¿nie oceniaæ, ale to pokazuje, ¿e
tracimy zaufanie do w³adzy publicznej. W ostatniej dekadzie, gdy ludzie nie garnêli siê do uczestnictwa,
t³umaczono, ¿e wybieraj¹c radnych
lub pos³ów przekazuj¹ im mandat do
rz¹dzenia w ich imieniu, wiêc sami ju¿
nie musz¹ siê anga¿owaæ. Dzisiaj
coraz wyraŸniej widaæ, ¿e tak uargumentowana demokracja nie sprawdza siê. Tylko brak wiedzy spowodo-

wany zaleg³oœciami po komunizmie
móg³ sprawiæ, ¿e mogliœmy uwierzyæ, ¿e ona mo¿e w ten sposób dzia³aæ. Sfera publiczna (dobro wspólne)
wymaga nieustannego anga¿owania siê obywateli, by j¹ ci¹gle kontrolowaæ i odnawiaæ, z jednej prostej
przyczyny – takie jest ¿ycie. To nieustanny ruch emocji, idei, kultury,
œcieranie siê pogl¹dów, ludzkich
namiêtnoœci i ¿¹dz, walka dobra ze
z³em, m¹droœci z g³upot¹, wielkoœci z
ma³oœci¹. To wszystko odradza siê z
ka¿dym nowo narodzonym cz³owiekiem i ka¿dym pokoleniem, i nikt jeszcze nie stworzy³ takiej struktury politycznej, która by nam zapewni³a w
sferze publicznej sta³e i niezmienne
funkcjonowanie dobra, prawdy i
sprawiedliwoœci. Wci¹¿ przychodz¹
nowi barbarzyñcy, którzy nie uznaj¹
¿adnych zasad i próbuj¹ budowaæ
œwiat od nowa, tak jakby nie by³o
wczeœniejszej wiedzy i doœwiadczenia lub tak, jak jest im wygodnie.
Dzisiaj barbarzyñcy nie pal¹ wsi i nie
niszcz¹ miast. Dzisiaj barbarzyñcy
niszcz¹ zasady, logikê i zdobyte doœwiadczenie. Wdzieraj¹ siê do szkó³
i na uniwersytety, do mediów i w³adzy. Pal¹ stare ksiêgi i m³ode umys³y,
zarzynaj¹ prawdê, zasiewaj¹ zw¹tpienie, szkol¹ dzieci przeciwko rodzicom, wywracaj¹ do góry nogami
logikê i przenicowuj¹ znaczenie
s³ów, odcinaj¹, plasterek po plasterku, wolnoœæ.
To wszystko jest mo¿liwe przy
zdobywaniu w³adzy nad obywatelami. Dlatego obywatele powinni nieustannie czuwaæ przy ognisku swojej wolnoœci, wystawiaæ stra¿e, zwo³ywaæ siê, organizowaæ. Kto przyœnie, temu zarzuc¹ kaptur i zaci¹gn¹
w krzaki, kto siê zmêczy³, tego zajd¹
od ty³u i powal¹, kto siê podda³, ju¿
jest trupem. ¯ycie koñczy siê dopiero na cmentarzu, nie wczeœniej. Emerytura to przecie¿ tylko odpoczynek
od pracy, a nie od ¿ycia.
Nie ma nowych prawd. Wci¹¿
obowi¹zuj¹ stare. ¯eby dokonywaæ
wyborów, trzeba oceniaæ. ¯eby dobrze oceniaæ, trzeba zdobywaæ wiedzê i doœwiadczenie. ¯eby mieæ wiedzê, trzeba siê uczyæ, by mieæ doœwiadczenie, trzeba siê anga¿owaæ.
Ju¿ Platon przestrzega³: „Zbyt m¹drzy na anga¿owanie siê w politykê
s¹ karani rz¹dami g³upszych”.
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Promenada odzyskuje
Bêdzie korytarz
ekologiczny wzd³u¿ blask
doliny Regi

(£OBEZ). Prace na ³obeskiej
promenadzie wci¹¿ trwaj¹. Tym razem wykonywana jest ju¿ alejka od
strony ul. Rzecznej.
Tutaj jednak chodnik nie bêdzie
siêga³ a¿ do ul. Rapackiego, b¹dŸ do
sklepu Netto. Jego po³o¿enie planowane jest tylko do mostku. Dalej
pozostan¹ p³yty jumbo. £aweczki,
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W dniach 22-23 maja 2013 r. w
Niechorzu odby³a siê konferencja
otwieraj¹ca projekt LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzd³u¿ doliny rzeki
Regi i jej dop³ywów” dofinansowanego ze œrodków Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Na konferencji przekazano informacje o tym przedsiêwziêciu. W ramach projektu utworzony zostanie
korytarz ekologiczny umo¿liwiaj¹cy
swobodn¹ migracjê ryb i innych organizmów wodnych. Wybudowane
zostan¹ 23 przep³awki, w Gryficach
powstanie centrum monitoringu i
informacji przyrodniczej, a na oko³o
47 kilometrach brzegów rzek nasadzone bêd¹ drzewa.
Podczas konferencji przedstawiono za³o¿enia projektu oraz rezultaty, jakie maj¹ byæ osi¹gniête,
dziêki realizacji zadania. Prelekcjê
wyg³osili miêdzy innymi prezes
Towarzystwa Mi³oœników rzeki
Regi Andrzej Laszuk oraz wiceprezes ds. gospod. ryb. wêdk. Adam
Tañski z PZW. Po czêœci teoretycznej odby³a siê wizytacja w terenie.
Wspó³beneficjentem projektu
jest Regionalna Dyrekcja Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie, instytucj¹ wspó³finansuj¹c¹ Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, a realizuje go
Zachodniopomorski Zarz¹d Me-

które zostan¹ postawione w tym
miejscu, s¹ ju¿ zakupione i czekaj¹ na
zakoñczenie prac. Firma k³adzie polbruk sprawnie i szybko, niebawem
zapewne wiêc prace zostan¹ skoñczone, a promenada nabierze nowego blasku. Ju¿ jej lewa strona wygl¹da ³adnie i estetycznie, a za kilka lat
ca³a byæ mo¿e o tej porze roku bêdzie
pachn¹ca bzem.
MM

(WÊGORZYNO).Radniuchwalili nowe op³aty za œmieci. Zgodnie
z now¹ uchwa³¹ w rodzinach do czterech osób stawki za œmieci segregowane bêd¹ wynosiæ 11,50 z³, natomiast rodziny licz¹ce piêæ i wiêcej
osób bêd¹ p³aciæ 8 z³ od ka¿dej osoby.

lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Szczecinie. Partnerami s¹: Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska,
starostwa w Gryficach, Œwidwinie
i £obzie, Towarzystwo Mi³oœników rzeki Regi, Okrêg PZW w
Szczecinie, Federacja Zielonych
Gaja, Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
Oddzia³ P³oty.
(r)

- Nowelizacja prawa pozwala
zró¿nicowaæ stawki. Op³ata w wysokoœci 11,50 z³ mo¿e byæ dotkliw¹
op³at¹, jeœli chodzi o rodziny wieloosobowe. St¹d projekt uchwa³y, aby
wprowadziæ op³atê w wysokoœci 8 z³
dla rodzin wieloosobowych – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
Radna Jadwiga Kamiñska zauwa¿y³a, ¿e zgodnie z dotychczas
z³o¿onymi deklaracjami w gminie

Wêgorzyno mieszka oko³o 25 procent rodzin, w których mieszka powy¿ej piêciu osób. So³tys Mielna
Józef Korcz zapyta³ - co w zwi¹zku z
rencistami i emerytami, którzy nie s¹
w rodzinach wielodzietnych, jednak
po op³atach zostaje im na ¿ycie zaledwie 100-200 z³. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e gmina nie mo¿e przy op³atach
za œmieci wprowadzaæ kryterium dochodowego.
Za nowymi stawkami radni g³osowali za, prócz radnej Barbary Pietrusz oraz radnego Janusza Sadurka,
którzy wstrzymali siê od g³osu.
Warto zauwa¿yæ, ¿e nie s¹ to
stawki ostateczne. Gmina jest dopiero przed przetargiem na operatora,
który po 1 lipca bêdzie zajmowa³ siê
odbiorem i zagospodarowaniem
œmieci.
MM
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Kanalizacja to jedna wielka fuszerka
(WÊGORZYNO). Sieæ
wodoci¹gowa na
g³êbokoœci 17 cm, w
studni przydomowej, do
której maj¹ trafiæ œcieki,
brakuje otworu i jest
œlepe pod³¹czenie,
przepompownie
sieciowe bez pr¹du,
wody opadowe zalewaj¹
przepompownie i
kanalizacjê, studzienki
poni¿ej terenu,
za³amane chodniki,
nieodtworzone tereny
– to tylko czêœæ uwag,
jakie maj¹ urzêdnicy do
po³o¿onych przy³¹czy
kanalizacyjnych.
W protokole znalaz³o siê kilkadziesi¹t takich uwag, jednym s³owem - bubel. Inaczej uwa¿a wykonawca i in¿ynier kontraktu, który
powinien dbaæ o dobro mieszkañców. Za to in¿ynier wzi¹³ pieni¹dze.
Trudno jednak stwierdziæ, czy rzeczywiœcie dobro wêgorzynian jest
dla niego najwa¿niejsze.
Budow¹ kanalizacji w tym mieœcie s¹ ju¿ wszyscy zmêczeni, najbardziej chyba sami mieszkañcy.
Sposób jednak, w jaki zarówno firma, jak i in¿ynier kontraktu podchodz¹ do budowy, nie zapowiada
jej zbyt szybkiego zakoñczenia. Po³o¿enie rur kanalizacyjnych przeros³o chyba mo¿liwoœci i umiejêtnoœci
firmy. Inwestycja mia³a zostaæ zakoñczona rok temu. Nadal jednak
trwa i zapowiadaj¹ siê kolejne rozkopy.
Podczas ostatniej sesji rady
Miejskiej mia³ byæ obecny przedstawiciela in¿yniera kontraktu, którym
jest firma Komplet Inwest. Nikogo
nie by³o, albowiem przedstawiciele
firmy mieli inne plany na ten dzieñ.
Od 2012 roku gminie wci¹¿ nie
udaje siê odebraæ ca³oœci inwestycji.
Dlaczego? To i wiele innych pytañ
zada³a m.in. radna Barbara Pietrusz.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyjaœni³a, ¿e w 2010 roku
zosta³y podpisane dwie umowy
zwi¹zane z inwestycj¹. Jedna z in¿ynierem kontraktu - jest to osoba, która w imieniu inwestora, czyli w imieniu gminy Wêgorzyno, ma za zadanie prowadziæ inwestycjê, rozliczaæ,
dokonywaæ odbioru przy udziale
inwestora, pomagaæ rozliczaæ dofinansowanie unijne. W ubieg³ym
roku uda³o siê doprowadziæ do od-

bioru czêœci inwestycji. Odebrano
wówczas sieæ kanalizacyjn¹ i sieæ
wodoci¹gow¹. Odbiory by³y po terminach. 17 maja gmina otrzyma³a
pozwolenie na u¿ytkowanie tylko i
wy³¹cznie sieci. Ca³a inwestycja
mia³a jednak szerszy zakres. Dotyczy³ on przy³¹czy wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych. W tym zakresie do
dzisiaj inwestycja nie zosta³a zakoñczona. W ubieg³ym roku wykonawca zadeklarowa³, ¿e zadanie zostanie
zakoñczone do koñca czerwca ubieg³ego roku. W czerwcu wykonawca
z³o¿y³ pismo, w którym oœwiadczy³,
¿e inwestycja jest gotowa do odbioru. Okaza³o siê, ¿e tak nie jest. Wówczas wykonawca poprosi³ o przed³u¿enie terminu do koñca lipca. We
wrzeœniu zosta³a zwo³ana komisja w
celu odebrania inwestycji. Okaza³o
siê, ¿e brakowa³o kompletu dokumentów, a inwestycja nie by³a wykonana w ca³oœci. Brakowa³o studzienek i przy³¹czy. Zosta³y spisane protoko³y z czynnoœci odbiorowych,
jednak¿e nie dosz³o do dzisiaj do ich
podpisu. Wykonawca nie zgodzi³ siê
z protoko³em. Do dzisiaj te¿ nie zosta³y poprawione wszystkie usterki.
- In¿ynier kontraktu w tamtym
roku po czerwcu znikn¹³ z pola widzenia, nie pokazywa³ siê na inwestycji. Z tego co mówi³ wykonawca,
nie by³o go widaæ równie¿ na terenie
budowy. Z nami równie¿ nie kontaktowa³ siê. Pojawi³ siê na powrót w tej
inwestycji na pocz¹tku tego roku, w
lutym lub marcu. Dosz³o do rozmów.
Ustalone zosta³y terminy odbioru
czêœci dotycz¹cej przy³¹czy. To mia³o nast¹piæ 13 maja tego roku. Kolejny termin - 20 maja, dotyczy³ przegl¹du gwarancyjnego czêœci inwestycji, która by³a przedmiotem obioru w
ubieg³ym roku.
Umowa z wykonawc¹ zosta³a
zakontraktowana na wartoœæ 4,8 miliona z³, zgodnie z umow¹ nale¿a³o w
trakcie realizacji inwestycji zap³aciæ
wykonawcy zgodnie z zaanga¿owaniem i postêpem robót nie wiêcej, ni¿
70 proc. W zwi¹zku z tym, ¿e czêœæ
inwestycji by³a dofinansowana ze
œrodków unijnych, byliœmy zobowi¹zani przez takie, a nie inne prowadzenie przez in¿yniera kontraktu do

zap³acenia wykonawcy prawie 83
proc. zakontraktowanych robót
umow¹. Uda³o siê rozliczyæ inwestycjê w instytucji dofinansuj¹cej.
Œrodkami unijnymi mogliœmy sp³aciæ po¿yczkê. Pozosta³e prace powinniœmy zap³aciæ w momencie, kiedy nast¹pi zakoñczenie inwestycji i
odbiór ca³oœci. To na chwilê obecn¹
nie zosta³o dokonane. Te prawie 83
proc. to kwota 3.952 tys. z³. Do ewentualnego zap³acenia zosta³o 715 tys.
z³. Czekamy na zakoñczenie, na doprowadzenie do ostatecznych odbiorów, do podpisania protoko³ów z
odbioru i protoko³ów gwarancyjnych. W miêdzyczasie okaza³o siê,
¿e my wykonawcy zap³aciliœmy, natomiast prawdopodobnie wykonawca swojemu podwykonawcy nie
zap³aci³ wszystkiego. Z tego powodu gmina Wêgorzyno znalaz³a siê w
s¹dzie. Zgodnie z przepisami podwykonawca ma prawo ¿¹daæ solidarnie od wykonawcy i od inwestora –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
13 maja br. podczas przegl¹du
równie¿ by³o interesuj¹co. Wykonawca nie przed³o¿y³ wszystkich
dokumentów. W terenie zosta³ przeprowadzony przegl¹d
wszystkich przy³¹czy.
- W wyniku przegl¹du stwierdzono
mnóstwo wad i usterek
niedokoñczonych robót, szczególnie w zakresie niedokoñczenia
terenów, na których
wykonywane by³y roboty budowlane, czyli
na trasie przebiegu
przy³¹czy studzienek

kanalizacyjnych i przy³¹czy wodoci¹gowych. Nie odtworzono terenu,
w czêœci prace by³y rozpoczête, w
czêœci realizowane, a na niektórych
odcinkach w ogóle ich nie rozpoczêto. Komisja stwierdzi³a, ¿e przygotuje tylko projekt protoko³u odbioru.
Projekt protoko³u zawis³ w powietrzu, nie jest podpisany do dzisiaj,
poniewa¿ wykonawca musi przed³o¿yæ wszystkie dokumenty i wykonaæ
wszystkie roboty, których w terminie
nie wykona³ – powiedzia³ kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Remontów Jan Kosiñski. Kolejne schody pojawi³y siê podczas
przegl¹du gwarancyjnego. I tutaj
zabrak³o wszystkich dokumentów.
- Osobiœcie zauwa¿y³em, ¿e in¿ynier kontraktu nie przegl¹da wnikliwie wykonanych robót, nie sprawdza pod wzglêdem fachowoœci,
zgodnoœci z przepisami, normami,
wykonanych robót. Nie posi³kuje siê
swoimi inspektorami nadzoru z
bran¿y sanitarnej i bran¿y drogowej,
do czego zobowi¹zuje go umowa. W
ogóle ci panowie nie pojawili siê na
budowie. Po przejœciu oko³o po³owy
trasy in¿ynier kontraktu stwierdzi³,
¿e nie ma czasu i idzie pisaæ protokó³,
a komisja niech idzie w teren sama.
In¿ynier kontraktu jest odpowiedzialny zgodnie ze swoj¹ umow¹ do
wnikliwego badania, odbioru i ca³ej
kwestii dotycz¹cej inwestycji. W
zwi¹zku z tym komisja dalej w terenie
pracowa³a bez in¿yniera kontraktu.
Naszym zadaniem by³o przejœcie
ca³ej trasy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodoci¹gowej, bo przegl¹dem
gwarancyjnym musieliœmy obj¹æ
wszystkie elementy sieci, ³¹cznie ze
studniami oraz odtworzeniem tere-
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nu. W trakcie przegl¹du stwierdziliœmy kilkadziesi¹t uwag, usterek i
wad, które znajd¹ siê w protokole.
Protokó³ mia³ zostaæ sporz¹dzony
od razu po powrocie z przegl¹du.
Przy wejœciu do sali dosta³em burê
od in¿yniera kontraktu, ¿e go lekcewa¿ê, ¿e jestem niepowa¿ny, on nie
ma czasu, jest umówiony w innych
miejscach, nie ma zamiaru tutaj czekaæ itd. Zauwa¿y³em, ¿e zgodnie z
umow¹ jest zobowi¹zany braæ udzia³
w czynnoœciach odbiorowych, a
przede wszystkim powinien byæ w
terenie. Po wymianie zdañ stwierdzi³, ¿e jest umówiony i ¿egna
wszystkich. Na po¿egnaniu powiedzia³ do mnie, abym dopracowa³ projekt z przegl¹du gwarancyjnego i
ewentualnie rozes³a³ stronom. Do
tego zobowi¹zany jest in¿ynier kontraktu jako przewodnicz¹cy komisji i
jako odpowiedzialny za dokonanie
odbioru. W miêdzyczasie zaprzestali pracy w komisji cz³onkowie naszego operatora. Protokó³ z przegl¹du
gwarancyjnego równie¿ nie zosta³
podpisany przez komisjê. Nad protoko³em pracujê, zostanie podpisany i rozes³any wszystkim przedstawicielom komisji. Ci¹gle borykamy
siê nie tylko z formalnymi wymogami, ale i brakiem odpowiedzialnoœci
ze strony in¿yniera, który powinien
siê tym zajmowaæ. Dlaczego inwestycja nie jest skoñczona? Ci¹gle s¹
fuszerki, roboty s¹ wykonywane
niezgodnie z warunkami technicznymi, niezgodnie z przepisami prawa
budowlanego i niezgodnie z nasz¹
podstawow¹ umow¹. Pomijam terminy. W terenie odkrywamy wadliwie
wykonywane roboty, argumentuj¹c
in¿ynierowi kontraktu czy wykonawcy, ¿e tutaj zepsuliœcie, to siê nie
nadaje do przyjêcia do u¿ytkowania,
tu nieszczelne, tu pe³no b³ota, studzienki zani¿one, wody opadowe
zalewaj¹ nam przepompownie, zalewaj¹ kanalizacjê, bo studzienki posadowione s¹ poni¿ej terenu, a
zgodnie z przepisami powinny byæ
wyniesione od 5 do 10 cm, ¿e s¹ za³amane chodniki, nieodtworzone tereny, to s¹ przyczyny nieprzyjêcia
inwestycyj do u¿ytkowania. Je¿eli to
wszystko by³oby zrobione, nie ma
¿adnych przeszkód, ¿eby przyj¹æ to
do u¿ytkowania i ostatecznie rozliczyæ - wyjaœni³ kierownik.
Mieszkañcy nie pospisujcie
oœwiadczeñ
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmniñska na pytania radnych i
mieszkañców wyliczy³a niektóre
buble, bo tak nale¿y nazwaæ to, co
zosta³o zrobione w Wêgorzynie
- Jeœli ktoœ zak³ada sieæ wodoci¹gow¹ na g³êbokoœci 17 centymetrów, to czy to jest ma³a usterka czy
du¿a? Je¿eli to jest studnia przydomowa, do której bêd¹ przepompowywane œcieki, ¿eby posz³y t¹ rur¹,
a w studni nie ma otworu i jest œlepe
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pod³¹czenie, to jak coœ t¹ rur¹ mo¿e
pop³yn¹æ? Jeœli przepompownie sieciowe, przepompownie przydomowe nie s¹ zasilone pr¹dem, to czy
bêdzie dzia³a³o, czy nie bêdzie? Zasilenie by³o zakontraktowane i by³o w
umowie. Nie przyjmujê t³umaczenia
– nie wykonaliœmy, to was nie obci¹¿amy. To nie w tym rzecz. Gmina ma
pieni¹dze na zap³acenie wykonawcy
i ¿¹da wykonania zgodnie z umow¹.
A wtedy bêdziemy siê rozliczaæ, a nie
– nie wykonamy nic i od was nic nie
chcemy. To nie jest za³atwienie sprawy. Kolejna rzecz – nieogrodzenie
przepompowni sieciowej, s¹ trzy
przepompownie, jedna z nich jest
tylko ogrodzona i zabezpieczona.
¯¹damy od wykonawcy z³o¿enia
nam oœwiadczeñ wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci prywatnych, w
które chodzili z robotami.
W³aœciciele, mieszkañcy naszego
miasta! Bardzo proszê, jeœli z tak¹
proœb¹ zwróci siê wykonawca, ¿eby
nie podpisywaæ wszystkiego, co
przynios¹. Proszê obejrzeæ swoj¹ nieruchomoœæ i jeœli macie zastrze¿enia
co do jakoœci wykonanej pracy, jeœli
macie zani¿enia terenu, wyciek wody,
zalane piwnice, a wczeœniej przed inwestycj¹ nie by³o, to jest sygna³, ¿e
coœ jest Ÿle zrobione z inwestycj¹. My
¿¹damy przedstawienia takich
oœwiadczeñ, a in¿ynier kontraktu
mówi do wykonawcy: „przynieœcie
gminie i napiszcie, ¿e nie by³o w³aœciciela na posesji”. Tak nie mo¿e byæ.
My nie chcemy odfajkowaæ tej inwestycji, chcemy, aby zosta³a odebrana
i w koñcu pop³ynê³y ni¹ œcieki na
oczyszczalniê, tam, gdzie jest ich
miejsce. Tego bêdziemy pilnowaæ i do
tego bêdziemy d¹¿yæ.
Zgodnie z prawem mo¿na by³o
wymieniæ wykonawcê i in¿yniera.
Nie przyspiesza to jednak bezpoœrednio inwestycji. Trzeba by³oby
og³aszaæ kolejne przetargi. Przetarg
odby³ siê w 2010 roku i zosta³y podpisane umowy. Nie mia³am wówczas
mo¿liwoœci i wp³ywu na treœci podpisanych umów. W tych umowach
s¹ sankcje za nieterminowe wykonanie inwestycji. Tylko te sankcje, to
jest jeden procent z umowy za ka¿dy
dzieñ omówienia, ale nie wiêcej, ni¿
20 procent, czyli jeœli spóŸni¹ siê 20
dni, to jest to maksymalna kara, jak¹
mogê za¿¹daæ. To nie ma ¿adnego
wp³ywu na ich motywowanie do
pracy, bo spóŸnili siê o wiele d³u¿ej
– powiedzia³a burmistrz Monika
KuŸmiñska.
Wykonawca pospisywa³ równie¿ umowy z mieszkañcami i równie¿ z nimi nie dochowa³ ani terminów ani sposobu i jakoœci wykonania. I tu rodzi siê pytanie, w jakim celu
i w czyim imieniu dzia³a in¿ynier kontraktu oraz dlaczego w umowie, gdy
j¹ podpisywani w 2010 roku nie
zagwarantowano gminie wiêkszych
praw i lepszej pozycji w stosunku do
partnerów prywatnych.
MM
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Promenada miejska
po remoncie

(£OBEZ) Okres letni to czas wypoczynku, spêdzania du¿ej iloœci
czasu na œwie¿ym powietrzu, dlatego wspólnie starajmy siê, aby zmodernizowana promenada miejska w
£obzie by³a dla naszych mieszkañców bezpieczna i stanowi³a miejsce
wypoczynku.
Policjanci, patroluj¹c rejon promenady, spotykaj¹ siê z sytuacjami,
¿e pomimo zakazu spo¿ywania alkoholu w tym miejscu, ró¿ne osoby
spo¿ywaj¹ go. Apelujemy te¿ do
Pañstwa, aby spaceruj¹c ze swoimi

psami prowadziæ zwierzaka na smyczy. Takie sytuacje, z uwagi na to, i¿
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami stanowi¹ wykroczenie, mog¹ doprowadziæ do zastosowania œrodków karnych.
Aby ustrzec mieszkañców przed
zastosowaniem œrodków karnych i
unikn¹æ takich sytuacji informujemy mieszkañców £obza, i¿ na promenadzie miejskiej obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz spo¿ywania alkoholu. Ponadto podczas spacerów z
naszymi „czworonogami” zadbajmy
o to, aby porusza³y siê na smyczy. Kp

Gmina walczy
z alkoholizmem
(£OBEZ). Gmina w ramach walki z chorob¹ alkoholow¹ w kwietniu
podjê³a kolejne dzia³ania zmierzaj¹ce m.in. do leczenia osób.
W kwietniu gmina przyjê³a 6
zg³oszeñ osób podejrzanych o nadu¿ywanie alkoholu, przeprowadzono rozmowy wyjaœniaj¹co – motywuj¹ce z podejrzewanymi o nadu¿ycie alkoholu, na rozmowy zaproszono 19 osób, skierowano 4 osoby
podejrzewane o nadu¿ywanie alkoholu na badania lekarskie, celem
uzyskania opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu, skierowano 3

wnioski do s¹du o wydanie postanowienia o doprowadzenie na badania
lekarskie osób podejrzewanych o
nadu¿ywanie alkoholu, skierowano
1 wniosek do s¹du w celu umieszczenia osoby uzale¿nionej w placówce
leczenia odwykowego. Przeprowadzono równie¿ kontrolê uczêszczania na terapiê 16 osób. Równoczeœnie wydano 8 zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych i wygaszono 5 takich zezwoleñ.
Podpisano równie¿ umowê na
udzielanie wsparcia o charakterze
psycho-edukacyjnym, dla grupy
AA w punkcie konsultacyjnym. op
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
starostwa i radnych Rady Powiatu
Ryszard Brodziñski - starosta
Powiatu £obeskiego. Zgromadzi³ na
koncie 10 tys. z³. Posiada dom o powierzchni 150 mkw., o wartoœci 400
tys. z³ - wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada 1 udzia³ cz³onkowski w Banku Spó³dzielczym w Wêgorzynie
(600 z³), z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
59 z³. Z tytu³u pracy w Starostwie
Powiatowym w £obzie uzyska³ wynagrodzenie w wysokoœci 125.268
z³. Posiada samochód osobowy
Mazda 6, rocznik 2003 . Zobowi¹zania -18.500 z³ w Banku Ochrony Œrodowiska z przeznaczeniem na modernizacjê kot³owni co oraz instalacjê
kolektorów s³onecznych.
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Powiatu. Zgromadzi³ na koncie
35.234,14 z³. Posiada mieszkanie o
powierzchni 67,9 mkw., o wartoœci
120.000 z³ – tytu³ prawny akt notarialny. Uzyska³ dochody ze stosunku pracy w kwocie 118.364 z³. Posiada auto Renault Fluence z 2011 r.
Micha³ Kar³owski - etatowy
cz³onek Zarz¹du Powiatu. Posiada
dom o powierzchni 180 mkw. o wartoœci 420 tys. z³, gospodarstwo rolne o powierzchni 28,43 ha o wartoœci
340 tys z³ i 11 ha dzier¿awa; budynek
mieszkalny 59,4 mkw. oraz budynek
gospodarczy 331 mkw. Z tego
osi¹gn¹³ dochód 63844 z³. Posiada
tak¿e budynek mieszkalno-us³ugowy o pow. 139 mkw., dzia³ki 22 mkw.
i 312 mkw. o wartoœci 210 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z tytu³u etatu cz³onka Zarz¹du Powiatu
osi¹gn¹³ dochód 91.873 z³. Posiada
Citroen Berlingo z 2010 r.
Grzegorz Wasilewicz - sekretarz
Powiatu. Zgromadzi³ na koncie
14.900z³. Fundusz inwestycyjny
PKO Parasolowy - PKO Zrównowa¿ony w kwocie 3.000 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 64,10 mkw., o wartoœci 190.000 z³
we wspólnocie ma³¿eñskiej. Z tytu³u
zatrudnienia uzyska³ dochód 93.356
z³. Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania, w maju 2011 r. w
PKO BP na kwotê 189467 z³. Okres
sp³aty 264 miesi¹ce, do dnia 1 maja
2033 r. Pozosta³o do sp³aty 183.873 z³.
Helena Szulc - skarbnik Powiatu. Zgromadzi³a na koncie 7.896 z³ ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 92,89

mkw., o wartoœci ok. 300.000 z³, gara¿
o pow. 21,80 mkw. o wartoœci ok.
15.000 z³ oraz nieruchomoœæ niezabudowan¹ 619 mkw., nabyt¹ 6 marca
2009 r. od Gminy £obez. Z tytu³u wynagrodzenia za pracê uzyska³a dochód 120.492 tys. z³. Posiada samochód Mazda 3 -2007 r. Kredyt hipoteczny na budowê domu zaci¹gniêty w Banku PKO BP w 2009 r. na okres
14 lat. Pozosta³o do sp³aty 123.958 z³.
Andrzej Gradus - radny, zatrudniony w Nadleœnictwie Resko jako
robotnik leœny zgromadzi³ na koncie
3,5 tys z³. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o pow. 43,79 mkw. o wartoœci 90 tys z³, (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). W ubieg³ym roku z tytu³u
wynagrodzenia za pracê uzyska³
dochód w kwocie 60.220 tys. z³. Jako
radny i cz³onek Zarz¹du Powiatu
dosta³ diety - 22.221 z³. Maj¹tek
wspólny.
Ryszard Sarna - radny, nieetatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu,emerytowany nauczyciel. Posiada we
wspó³w³asnoœci ma³¿eñskiej mieszkanie o powierzchni 85,9 mkw., o
wartoœci 200.000 z³ oraz mieszkanie
o powierzchni 69 mkw., o wartoœci
300.000 z³.W roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód z tytu³u emerytury w wysokoœci 33.023 z³. Jako radny Powiatu,
w ubieg³ym roku otrzyma³ 23.117 z³.
Kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w
2006 roku na okres 21 lat w Getin
Banku w wysokoœci 53109 CHF
(133983,03 z³ wg ówczesnego kursu)
na zakup mieszkania, sp³acany w
ratach miesiêcznych wg stawki DBF
+1,08%. Do sp³aty pozosta³o 38
905,95 CHF.
Jan Michalczyszyn - radny, emeryt. Zgromadzi³ na koncie 66.871 z³.
Posiada na w³asnoœæ dom o pow. 164
mkw., o wartoœci 280 tys. z³, mieszkanie 78 mkw. o wartoœci 100 tys. z³,
gara¿ 26 mkw. o wartoœci 6 tys z³.
Osi¹gniête dochody w roku ubieg³ym to: Rada Powiatu - 16.036 z³,
emerytura - 29.064 z³. Posiada samochód VV Transporter z 2000 r.,wspó³w³asnoœæ z córk¹.
Józef B¹k - radny, nauczyciel w
Gimnazjum w Dobrej. Zgromadzi³ na
koncie 110 tys. z³,papiery wartoœciowe - 50 akcji GPW na kwotê 2000 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
76,16 mkw., o wartoœci 110 tys. z³,
gara¿ 18 mkw. o wartoœci 10 tys z³ tytu³ prawny ma³¿eñska wspólnota

mieszkaniowa. Z tytu³u zatrudnienia
uzyska³ 51.597 z³, umowa zlecenie
2111,93 z³. Dieta radnego 9 201,50 z³.
Posiada auto marki Toyota z 2003
roku.
Józef Drozdowski - radny, do
31.08.2012 r. nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Runowie Pomorskim, od 1.09.2012 r. - emeryt. Zgromadzi³ œrodki w kwocie 123 tys. z³ maj¹tek wspólny. Posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 78
mkw., o wartoœci 170 tys. z³ - maj¹tek
wspólny, gospodarstwo rolne o powierzchni 1,60 ha, wartoœci 26 tys. z³tytu³ prawny w³asnoœciowe - maj¹tek wspólny. Gara¿ o powierzchni 17
mkw., wartoœci 15 tys. z³ - u¿ytkowanie wieczyste, maj¹tek wspólny.
Przychód: 9.600 z³, dochód 6.400 maj¹tek wspólny. Posiada jeden
udzia³ w Banku Spó³dzielczym w
Wêgorzynie w kwocie 430 z³, dochód
z tego tytu³u to 34,83 z³. Jako radny
Powiatu osi¹gn¹³ dochód w kwocie
15.840 z³, z tytu³u zatrudnienia 51.572
z³, z tytu³u emerytury 9.534 z³. Jest posiadaczem samochodem Deawoo Lanos z 2000 r.
Pawe³ Marek - radny, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kierownik Biura Powiatowego w £obzie. Zgromadzi³ na swoim
koncie 33.000 z³. Posiada dom o powierzchni 160 mkw., o wartoœci 350
tys. z³ - w³asnoœæ ma³¿onki, maj¹tek
odrêbny. Mieszkanie o powierzchni
58,30 mkw. o wartoœci 60.000 z³ - maj¹tek odrêbny. Gospodarstwo rolne
o powierzchni 54,20 mkw. - brak wyceny, w³asnoœæ 25,19 ha, dzier¿awa
29 ha. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód 262.422 z³; dochód 30.000 z³.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
w ARiMR - 76.690 z³; dieta radnego15.840 z³. Posiada Audi a6 z 1998 roku,ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T5040 -2012 rok, ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T6070 -2010
r. Sp³aca kredyt mieszkaniowy zaci¹gniêty w Banku PKO BP 29.07.2010
r na rozbudowê domu, w wysokoœci
40 500 CHF - 80.000 z³, termin sp³aty
01.07.2023 r. Stan zad³u¿enia
31.12.2012 r. - 30 838 CHF - 106 513
z³ - ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Kredyt z tytu³u klêski w wysokoœci 97.000 z³ w BS Goleniów.
Ryszard Sola - radny, prezes Zarz¹du SEC £obez Sp. z o.o. z siedzib¹
w £obzie. Zgromadzi³ na swoim koncie 75.000 z³, w tym 15.000 z³ darowi-

zna na rzecz ma³¿onki oraz 30 euro i
60 CHF. Papiery wartoœciowe -Fundusz Pionier ok. 1500 z³. Posiada na
w³asnoœæ dom o powierzchni 146,9
mkw., o wartoœci 450.000 z³. Inne nieruchomoœci o powierzchni 580 mkw.
o wartoœci 28.000 z³ - brak aktualnej
wyceny, w³asnoœæ - grunt, na którym wybudowano dom wy¿ej wymieniony. Nieruchomoœæ o powierzchni 236 mkw. - brak wyceny,
tytu³ prawny - dzier¿awa na zieleniec
z upraw¹ kwiatów, warzyw i drzew
owocowych. Jako Prezes Zarz¹du
uzyska³ dochód w wysokoœci
104.887 z³, z tytu³u diety radnego
otrzyma³ 15.840 z³. Posiada samochód Skoda Suberb z 2005 r. Sp³aca
kredyt hipoteczny na budowê domu
jednorodzinnego,zobowi¹zanie do
sp³aty 53.360 CHF, sp³ata do 2027 r.,
zaci¹gniêty w GE Money Bank S.A.,
oprocentowanie 1,72 %.
Halina Szymañska - radna, zatrudniona w Urzêdzie Miejskim w
Stargardzie Szczeciñskim jako audytor wewnêtrzny. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 143 mkw.,
o wartoœci 650.000 z³,mieszkanie o
pow. 37,37 mkw. o wartoœci 150.000
z³, budynek gospodarczo-gara¿owy
z poddaszem mieszkalnym o wartoœci 350.000 z³, mieszkanie z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 60,42 mkw. o wartoœci ok.
50.000 z³. Posiada 25 udzia³ów w Europejskiej Akademii Umiejêtnoœci
Wsparcie i Rozwój w Tarnowie, w
roku ubieg³ym nie osi¹gnê³a z tego
tytu³u dochodu. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – pozosta³e doradztwo w zakresie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej i zarz¹dzania, produkcja pozosta³ej karmy
dla zwierz¹t domowych - przychód
466.214 z³, dochód - 215.735 z³. Jako
cz³onek Rady Nadzorczej OSiR w
Stargardzie Szczeciñskim osi¹gnê³a
dochód 13.619 z³. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Stargardzie otrzyma³a 83.587 z³, prawa autorskie - 428 z³. Posiada samochód
Suzuki Grand Vitara z 2009 r., Kia
Sportage z 2012 r. Sp³aca kredyt hipoteczny-W³asny K¹t- Bank PKO
BP na zakup mieszkania(29.165 z³),
kredyt hipoteczny - Bank PKO BP
przeznaczony na budowê domu
(300.000 z³), kredyty komercyjne Bank PKO BP 112.000 z³ i 50.000 z³
oraz leasing Impuls - ok. 57.000 z³.
Zbigniew Pa³ubiak - radny, w³aœciciel sklepu obuwniczego Butik w
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Resku. Posiada na swoim koncie
œrodki w wysokoœci 32.000 z³ we
wspólnoœci ma³¿eñskiej i 500 euro.
Posiada dom o powierzchni ok 140
mkw., o wartoœci 200.000 z³ - w³asnoœæ - ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa. Gospodarstwo rolne – rodzinne o powierzchni ok. 63 ha, o wartoœci ok. 90.000 z³ - ok. 8 ha w³asnoœæ
ma³¿eñska, ok. 56 ha dzier¿awa. Z
tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód i dochód ok. 140 tys. z³. Inne nieruchomoœci: 1024 mkw. - dzia³ka pod domem - wartoœæ ok. 40 tys. z³; budynek
us³ugowo mieszkalny o pow. 204
mkw. na dzia³ce o powierzchni 455
mkw. - wartoœæ ok. 400 tys. z³; dzia³ka
budowlana 103 mkw. – wartoœæ ok. 7
tys. z³ - wszystko we wspólnoœci maj¹tkowej. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - detaliczna sprzeda¿
odzie¿y, z której dochód otrzyma³ w
wysokoœci 37.057 z³. Z tytu³u diet
radnego otrzyma³ 9.457 z³; 145 z³ –
starostwo powiatowe w £obzie; 585
z³ (361 z³ + 224 z³) - Ko³o £owieckie
Knieja w Resku; 2252 z³ (1710,40 z³ +
542 z³) - Ko³o £owieckie Knieja w
Szczecinie; 2308,80 z³ œwiadczenie
chorobowe ZUS; 20.000 z³ – za
sprzeda¿ dzia³ki rolnej: 100.000 z³ dofinansowanie ARiMR w Szczecinie do budowy budynku z programu
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiêbiorstw. Posiada auto marki Seat
Leon z 2008 r. i samochód Audi A6
rok prod 2000 r. Zobowi¹zania 26.195 z³, kwota pozosta³a do sp³aty
dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu £obeskiego z tytu³u wziêtej
po¿yczki na budowê domu.
Zdzis³aw Bogdanowicz - emeryt.
Nie ma oszczêdnoœci. Posiada
mieszkania: o pow. 55,6 mkw., wartoœci 140 tys. z³ oraz o pow. 30,4 mkw.
wartoœci 70 tys. z³ - wspó³w³asnoœæ
w 1/2. Wykazane dochody roczne:
emerytura: 29.023 z³; diety radnego 15.840 z³; inne dochody - 256 z³. JeŸdzi samochodem Skoda Citigo z 2012
roku, na który zaci¹gn¹³ kredyt w
kwocie 34.980 z³, z 3-letnim okresem
sp³aty.
Zofia Makarec - pracuje na umowê zlecenie. Nie ma oszczêdnoœci.
Posiada dom o pow. 120 mkw. wartoœci 350 tys. z³ na dzia³ce o pow. 856
mkw. wartoœci 30 tys. z³; drug¹ dzia³kê niezabudowan¹ o pow. 282 mkw.
wartoœci 10 tys. z³ oraz nieruchomoœæ roln¹ o pow. 2,1421 ha, wart¹
100 tys. z³, z której nie osi¹gnê³a
przychodu. Wszystkie nieruchomoœci to wspó³w³asnoœæ. W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochody: z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie - 145
z³; PUP - 3.061 z³; umowa zlecenie 9.600 z³; diety radnej - 9.214 z³; inne
- 15.000 z³. Praca mê¿a - 37.954 z³. Nie
posiada mienia ruchomego (np.
auta) o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³.
Nie ma kredytów.
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Termin wybudowania zbiornika
nie jest zagro¿ony
(£OBEZ). W zwi¹zku z
faktem, i¿ na budowie
zbiornika retencyjnego
w £obzie zmniejszy³o
siê tempo prac, pojawi³y
siê g³osy, ¿e wykonawca
nie p³aci
podwykonawcom.
W poniedzia³ek na miejscu zastaliœmy przedstawicieli firmy, którzy
zaprzeczyli pog³oskom. Przede
wszystkim firma nie ma podwykonawców. Wszystkie prace wykonuje we w³asnym zakresie.
Jak siê dowiedzieliœmy, przystopowanie wynika nie z kwestii finansowych, a technicznych. W poniedzia³ek usuwano usterkê w koparce,
której pracê okoliczni mieszkañcy
mog¹ podziwiaæ codziennie. Nie to
jednak jest problemem. Ze zbiornika
do rzeki £oŸnicy wykonawca wypompowuje wodê. Wykonuje to
przez groblê, która powsta³a pomiêdzy rzek¹, a przysz³ym zbiornikiem.
Woda podchodzi doœæ szybko.
Wystarcz¹ dwa dni przestoju, aby w
zbiorniku zebra³a siê woda. W trakcie prac okaza³o siê, ¿e dokopano siê
do starorzecza, które nie by³o zaznaczone na ¿adnych mapach i planach.
O starorzeczu wykonawca dowiedzia³ siê dopiero od ludzi mieszkaj¹cych w okolicy. Aby móc kontynuowaæ pracê, konieczne jest ci¹g³e
wypompowywanie wody. To z kolei
wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.
Obecnie wykonawca szuka innego
sposobu pozbycia siê podchodz¹cej wody na budowie zbiornika.
Przedstawiciele firmy uspokajaj¹
jednoczeœnie, ¿e termin wykonania
jest do po³owy listopada i na razie
nie dzieje siê nic, co mog³oby zagro-

ziæ przysz³oœci inwestycji.
Mieszkañcy tej czêœci miasta
mieli nadziejê zarówno na k¹pielisko, jak i miejsce do po³owu ryb.
Burmistrz £obza Ryszard Sola obieca³, ¿e w przysz³oœci na terenie osiedla H. Sawickiej (od strony grobli
przy ³¹czniku z ul. Rapackiego gmina
swoje tereny sprzeda³a) zostanie
wykonana pla¿a i teren rekreacyjny.
Na razie jest tam ha³da ziemi ze zbiornika. Problem w tym, ¿e zbiornik koñczy siê przed by³ym sklepem SCMB
i nie bêdzie dochodzi³ do osiedla. Z
zarybienia równie¿ nici, bo maksymalna g³êbokoœæ ma wynosiæ 1,5 m.
Wprawdzie burmistrz rozmawia³ z
firm¹, aby przynajmniej w dwóch
miejscach pog³êbiæ zbiornik do
dwóch metrów, jednak firma tego nie
wykonana. Prace zostan¹ zrobione
zgodnie z projektem i ani centymetr
wiêcej. To Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych jest inwestorem, on za to p³aci, a firma

Œmieci bêdzie
odbiera³ ³obeski PUK
(£OBEZ). 20 maja odby³ siê przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomoœci
zamieszka³ych i niezamieszka³ych na terenie gminy i miasta
£obez.
W przetargu wystartowa³y dwie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalfirmy: konsorcjum Remondis Sani- nych. Przetarg wygra³ ³obeski PUK,
tech Poznañ Sp. z.o. ul. Górecka 104 oferuj¹c swoje us³ugi za kwotê o
z Poznania – lider, Przedsiêbiorstwo oko³o milion ni¿sz¹, ni¿ konsorcjum.
Handlowo-Us³ugowe EKO-FIUK Umowa zostanie podpisana nie
S.C. ul. Œwierczewskiego Po³czyn- wczeœniej, ni¿ 10 dni od dnia dokoZdrój – partner oraz ³obeska firma nania wyboru.
MM

odpowiada za wykonanie zgodnie z
projektem. Tym samym wêdkarze
raczej nie maj¹ co liczyæ na wêdkowanie w tym miejscu. Nie wiadomo
te¿, czy zbiornik bêdzie nadawa³ siê
jako k¹pielisko, bowiem ju¿ widaæ,
¿e nie bêdzie samoistnej wymiany
wody. Woda bêdzie spuszczana dwa
razy w roku. To na warunki lokalowe
zbyt ma³o, zwa¿ywszy na stan zadrzewienia i lesistoœci wokó³ zbiornika. Mo¿na liczyæ na kwitn¹c¹
wodê i gnij¹ce w niej liœcie.
Przy okazji inwestycji by³oby
mi³o ze strony w³adz s¹morz¹dowych, aby pomyœla³y o barierkach
znajduj¹cych siê na drodze do cegielni. Ich wymiana nie jest bowiem
w zadaniu firmy wykonuj¹cej zbiornik. Sama droga nie jest naniesiona
na mapy i nie istnieje jako droga, a
grobla po by³ym zbiorniku. Mo¿e
wiêc warto zabezpieczyæ w bud¿ecie
pieni¹dze na nowe barierki w tym
miejscu.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

S¹ takie dni,
najwa¿niejsze

Zapraszaj¹ na jarmark
w Eberswalde
(POWIAT £OBESKI). 1 czerwca 2013 r. Lokalna Organizacja
Turystyczna oraz Powiat £obeski
organizuj¹ wyjazd rêkodzielników
na jarmark kulturalny do Eberswalde.
Jest to impreza otwarta dla mieszkañców Eberswalde (ok. 40 tys.
mieszkañców) i okolic.
Oprócz sprzeda¿y produktów
przez naszych rêkodzielników, organizujemy stoisko promocyjne z
ofert¹ turystyczn¹ wszystkich gmin
powiatu.
Sezon turystyczny tu¿, tu¿. Eberswalde le¿y blisko granicy. Je¿eli

(RESKO). Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o w Resku pod kierownictwem pani prezes
Ludmi³y Porêbskiej 22 maja 2013
r. uroczyœcie uczci³ „Dzieñ Matki”
i zbli¿aj¹cy siê „Dzieñ Ojca”. Obchody tych dni s¹ wyrazem szacunku dla kolejnych pokoleñ matek i
ojców za ich trud w³o¿ony w wychowanie dzieci.
W sali widowiskowej Centrum
Kultury w Resku oprócz szanownych Matek i Ojców, zaproszonych
na tê szczególn¹ uroczystoœæ, przybyli równie¿ goœcie: Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, a zarazem Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Arka”
pani Barbara Basowska, Sekretarz
Gminy pani Danuta Mielcarek, Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Resku pan
Dariusz Siemasz, przedstawiciele
Stowarzyszenia „ Arka”, Radny Powiatu pan Andrzej Gradus oraz
ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz,
który ze wszystkimi uczestnikami
zaœpiewa³ pieœñ „Matka”.
Prezes Ko³a ZERiI w Resku przywita³a wszystkich obecnych, sk³adaj¹c serdeczne ¿yczenia wszystkim
Matkom i Ojcom, którzy przyjêli zaproszenie na tê jak wa¿n¹ uroczystoœæ. Powinszowania i kwiaty dla

Nich na rêce pani Ludmi³y Porêbskiej
z³o¿y³a w imieniu swoim i Burmistrza
Reska pani Sekretarz Danuta Mielcarek oraz Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej pani Barbara Basowska.
Do serdecznych ¿yczeñ do³¹czy³
tak¿e pan Andrzej Gradus i pani Ryszarda Podsadna, a dzieci wrêczy³y
piêkne laurki. Natomiast pani Porêbska przekazuj¹c ¿yczenia i kwiaty
pani Irenie Mañkowskiej uhonorowa³a J¹, jako reprezentantkê matek,
które doœwiadczy³y wielokrotnego
macierzyñstwa.
Obchody, bêd¹ce wyrazem
wdziêcznoœci dla wszystkich Matek
i Ojców, uœwietni³ koncert chóru dla
doros³ych z Centrum Kultury w Resku, pod dyrygentur¹ pani Cecylii
Degler, przedstawienie w wykonaniu dzieci z Ko³a Teatralnego Centrum pod kierunkiem pani Sylwii Grabowskiej oraz wystêpy wokalne
uczniów z Gimnazjum, których przygotowa³a pani Aneta Kajma, nauczycielka jêzyka angielskiego.
Prezes Ludmi³a Porêbska serdecznie podziêkowa³a cz³onkiniom
Ko³a za przygotowanie uroczystoœci oraz za upieczenie pysznych
ciast. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej
atmosferze, a dla wszystkich przygrywa³ zespó³ muzyczny pañstwa
Mañkowskich.
CK

tygodnik ³obeski 28.5.2013 r.

chcielibyœcie Pañstwo upowszechniæ informacje na temat: wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych, imprez gminnych i innych organizowanych w czasie wakacji, czy te¿ pozosta³ych atrakcjach
turystycznych, ofertê tak¹ (najlepiej
równie¿ w j. niemieckim) w imieniu
Pañstwa przeka¿emy zainteresowanym osobom.
Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani tak¹ form¹ promocji – proszê o dostarczenie swoich materia³ów do Wydzia³u Oœwiaty i Promocji
(pok. nr 30) Starostwa w £obzie do
dnia 29 maja 2013 r. (œroda). (sp)

Œwietlica dla
wêgorzyñskiej m³odzie¿y
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji radny £ukasz
Nowacki z³o¿y³ wniosek,
aby w Wêgorzynie
m³odzie¿ mia³a namiastkê
domu kultury albo
œwietlicê, podobnie jak
maj¹ mieszkañcy wsi.
Radnemu chodzi³o o takie miejsce, w którym m³odzie¿ mog³aby siê
spotykaæ i pod okiem pedagogów,
b¹dŸ œwietliczanek odrabiaæ lekcje.
Przede wszystkim chodzi³o o m³odzie¿ i dzieci, które maj¹ utrudnione
warunki odrabiania lekcji w rodzinnych domach. Ale niekoniecznie,
œwietlica taka mog³aby pos³u¿yæ
równie¿ jako miejsce np. wzajemnych korepetycji.
MM

Kieruj¹cy po spo¿yciu
NietrzeŸwy rowerzysta
20.05.2013 roku w Radowie Ma³ym mieszkaniec tej gminy kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci 1,13
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
20.05.2013 roku w Wêgorzynie
mieszkaniec tej gminy kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci 0,30
mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

22.05.2013r.na drodze MostowoStarogard mieszkaniec gminy Resko
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikiem 0.20 mg/l; alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
24.05.2013 r. na drodze Iglice –
£abuñ Wlk. mieszkaniec Rzeszowa
kierowa³ samochodem Ford, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,53 mg/l, alkoholu
w wydychanym powietrzu.

tygodnik ³obeski 28.5.2013 r.

NASI MIESZKAÑCY
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Leokadii Pituch dzieciñstwo w tajdze cz. 2
Tato
Pewnego razu posz³a plotka, ¿e
nas ojciec nie ¿yje. Bardzo siê tym
przejêliœmy. By³ ju¿ wieczór, gdy zobaczyliœmy, ¿e nasz brat znikn¹³.
Zaczêliœmy go szukaæ, ale nigdzie go
nie by³o. Z tym zmartwieniem o niego poszliœmy spaæ. Obudzi³am siê w
nocy i od razu zaczê³am rêk¹ szukaæ,
czy jest, bo zawsze spa³ niedaleko
ode mnie na pod³odze. Wyczu³am go
pod palcami i bardzo ucieszy³am siê,
¿e wróci³. Spyta³am tylko po cichutku do ucha, gdzie by³. Odszepn¹³ mi,
¿e u dyrektora na uczastku pytaæ,
czy naprawdê nasz ojciec nie ¿yje.
Brat mia³ wtedy 14 lat, szed³ w nocy
przez tajgê. By³am zdziwiona, ¿e nie
ba³ siê. Dyrektor powiedzia³ mu, ¿e
ojciec jest zdrowy i nied³ugo do nas
do³¹czy. Pog³aska³ go po g³owie i
kaza³ mu iœæ do domu. Rzeczywiœcie
ojciec nied³ugo wróci³.
Niemiec wyda³ wojnê 22 VI 1941
r. Po wakacjach wszyscy poszliœmy
do pracy, bo w zwi¹zku z wojn¹ dawali mniej chleba i kazali ciê¿ko pracowaæ. Wszystko by³o na kartki.
Rzuciliœmy szko³ê i zaczêliœmy pracowaæ. Robi³am drewniane gwoŸdzie i kamfory, to by³y takie je¿yczki,
s³u¿¹ce do zbierania ¿ywicy. Z sosny pi³owa³am klocki, d³u¿sze na
gwoŸdzie, a na kamfory krótsze - szeœciocentymetrowe. Mia³am d³uta,
m³otek i pi³ê oraz drewniany konik.
Wszystko musia³am sama ostrzyæ.
Starsi chodzili po lesie, na deskach
przybijali je¿yki, a gwoŸdzie s³u¿y³y
do tego, aby sp³ywa³a po nich ¿ywica do kubeczka.
Na Syberii ciê¿ko pracowa³am. W
lecie zbiera³am ¿ywicê, dŸwigaj¹c
drabinê na plecach. To by³ ju¿ pi¹ty
rok. Na drabinie by³o zamontowane
wiadro, sosny by³y grube. Kilka razy
musia³am wchodziæ na to samo drzewo, ¿eby zebraæ ¿ywicê. Z jednej
strony mia³am hak, ¿eby przejechaæ
¿³ob, tak aby ¿ywica ciek³a po rowku,
a nie po soœnie, a w drugiej rêce
³opatkê, któr¹ wybiera³am ¿ywicê do
wiadra. Gdy mia³am ju¿ pó³ wiadra, to
sz³am do ziemlanki, ¿eby wylaæ do
beczki. Bola³ mnie kark. By³am oblepiona ca³a w smole.
Na sobie nosi³am odpowiednie
ubranie. Na twarzy czarn¹ siatkê,
jako ochronê przed robactwem. Ca³a
konstrukcja ubrania powi¹zana by³a
na drut i sznurki przy d³oniach i stopach, tak aby nie by³o widaæ cia³a. Ja
tylko zbiera³am ¿ywicê. By³ podzia³
obowi¹zków. Jedna osoba nacina³a,
a ja po trzech dniach sz³am zbieraæ
¿ywicê. Przez tyle czasu ¿ywica ciek³a po drzewie. Lato trwa³o krótko.
By³ bardzo wielki g³ód
Matka nagotowa³a w siedmioli-

trowym garnku trawy, do tego dodawa³o siê dobrze umytych startych
ziemniaków, ¿eby woda by³a bardziej gêsta. Nigdy w niedzielê nie
mia³am wolnego, bo poci¹giem,
transportem bydlêcym, jecha³am
oko³o 70-80 kilometrów, potem od
dworca sz³am jeszcze kilkanaœcie kilometrów, aby kopaæ ³opat¹ ogród.
Zarabia³am 3 wiadra ziemniaków.
Przewi¹zywa³am wór na pó³, wk³ada³am na bark i nios³am do dworca
oko³o 12 lub 15 kilometrów. Do domu
wraca³am ponownie poci¹giem, a z
dworca dalej pieszo do domu. Dziêki
temu przez kolejny tydzieñ mieliœmy
co do tej trawy w³o¿yæ.
Ojca gdzieœ zabrali, wywieŸli do
innej pracy. Matka sprzedawa³a ju¿
poduszki. Rosjanie mieli krówki, to
co dzieñ braliœmy pó³ litra mleka do
zupy z traw¹. W ten sposób by³a
omasta na ca³y gar. Jak najad³am siê
tej zupy, to by³o mi ciê¿ko, ale i tak
musia³am iœæ do pracy po obiedzie.
Chleb by³ owsiany, prosiany,
bra³am œcierkê, jak sz³am po chleb,
bo siê kruszy³.
Pamiêtam, by³ straszny upa³, a ja
mia³am kilka kilometrów na swój
przydzia³. Kapcie mi z nóg zlecia³y.
Majster by³ dla mnie dobry. Da³ mi
butlê dziegciu. To mnie ratowa³o.
Zasz³am do ziemlanki, by³a ulga, bo
ch³ód orzeŸwi³. Tam siê nie robi³o na
godziny, ale by³a norma do wykonania. Jako nastolatka, mia³am
mniejsz¹ normê. Po odpoczynku
zdjê³am siatkê i nasmarowa³am siê
dziegciem: twarz, d³onie i stopy. L¿ej
by³o oddychaæ. Jak przynios³am
wiadro, znów musia³am siê smarowaæ, póki s³oñce nie zasz³o. Siatkê
musia³am za³o¿yæ, bo meszki by mnie
pogryz³y, nie widzia³abym na oczy,
tyle by³o robactwa, a w nocy pluskwy nie dawa³y spaæ. Matka robi³a
jakiœ ³ug z twardego drzewa, popió³
parzy³a, na drugi dzieñ zla³a, zagrza³a
i kaza³a mi umyæ g³owê, to ja umy³am
ca³¹ twarz. Wysz³y mi czerwone plamy i strasznie piek³o. Nie by³o ¿adnych œrodków czystoœci – myd³a,
proszku. Najgorzej by³o w zimie.
Przez 6 lat nie mia³am walonków ani
kufajki. W baraku by³o zimno w nogi.
Smolarnia
Jak poszliœmy do lasu, mieliœmy
du¿o narzêdzi: siekierê, ³opatê, pi³ê.
By³a tam smolarnia, kazano nam karczowaæ pnie i spuszczaæ du¿e, grube
sosny i pi³owaæ pnie po metrze d³ugoœci. Najgorzej by³o wydobyæ korzeñ pnia. Trzeba by³o szeroko odrzuciæ œnieg od zdrowego pnia. Kopaæ ³opat¹ i odr¹baæ sêki od pnia z
metr dalej. Ze mn¹ by³a m³oda Rosjanka. Te sêki r¹bali, palili i grzali
nogi. Trzeba by³o odkopaæ korzeñ

przesz³o na metr g³êboko. PóŸniej
musia³yœmy podpi³owaæ korzeñ. Pi³a
oblepia³a siê smo³¹ tak, ¿e nie da³o
siê ruszyæ. Po bokach r¹ba³o siê siekier¹. Zajmowa³o to du¿o czasu,
dziennie karczowa³o siê dwa korzenie.
Do Andersa
Po pakcie Sikorski - Majski, potwierdzonym przez Stalina, og³oszono amnestiê dla Polaków i dano zgodê na utworzenie Armii Polskiej pod
dowództwem gen. W³adys³awa Andersa. Wszyscy byli z tego bardzo
zadowoleni, szczególnie ojciec. Mogli wreszcie wyjechaæ z tajgi.
Ojca chcieli zabraæ na wojnê, ale
po trzeciej komisji odes³ali do domu.
Uznali, ¿e ma s³aby wzrok i wadê serca. Gdy jednak brat Józek dowiedzia³
siê, ¿e genera³ Anders buduje polskie wojsko, to umówi³ siê z koleg¹,
¿e pójd¹ na wojnê. Bez wiedzy ojca
wybra³ chleb do koñca miesi¹ca, to
by³ rok 1942. Brat mia³ 15 lat. Od
naszego baraku jeŸdzi³ traktor g¹sieniczny, ³adowany drewnem, du¿y
jak wagon. Co dzieñ jecha³ do Tomska. Brat z koleg¹ w zimie, po pó³nocy, odpalili ten pojazd i pojechali nim
50 kilometrów. Na dworcu sta³ poci¹g z poborowymi na wojnê. Poci¹g
ruszy³, a oni w biegu wskoczyli do
niego. ¯o³nierze w poci¹gu spytali:
„malczyki, wy kuda?”. Oni, ¿e na
wojnê, nie przyznali siê, ¿e s¹ Polakami, mówili im, ¿e bêd¹ im pomagaæ
chodziæ na zwiady, dawaæ wiadomoœci. Jak by³a komisja, to im kazali
schowaæ siê pod prycz¹ i dali im
chleba i czaju, bardzo im podziêkowali i wysiedli. Potem brat napisa³
list z amii. Ojciec bardzo to prze¿y-

wa³. Brat by³ na wojnie we W³oszech
u genera³a Andersa, walczy³ pod
Monte Casino, nadawa³ morsem.
Potem dali ¿o³d i powiedzieli, idŸ
gdzie chcesz, do Polski. Zosta³ w
Anglii. Zmar³ niedawno w Birmingham.
Gdy ju¿ by³a amnestia, tatuœ
sprzeda³ ostatni garnitur i wyjechaliœmy w A³tajski Kraj, powiat Troick,
uczastok numer 139. By³o jednak coraz gorzej, gdy Niemcy otoczyli Leningrad. Wtedy du¿o rodzin, dzieci
i sieroty przywieziono na Sybir. Wywozili przed Niemcami, bo w Leningradzie umierali z g³odu.
Powrót do Polski
W drodze powrotnej ojciec by³
starost¹ wagonu. W wagonie jecha³o piêæ rodzin. Do £obza przyjechaliœmy 20 maja 1946 roku. Miasto le¿a³o w gruzach. Ju¿ nie by³o mieszkañ,
ale stali szefowie z maj¹tków i namówili, ¿e dadz¹ do syta chleba, ziemniaków, mleka.
Pojechaliœmy do Dalna, bo by³o
blisko dworca. Nas wróci³o piêæ
osób. Na Syberii zmar³a 6. letnia Krystyna. Brat Józef pojecha³ na wojnê,
prze¿y³ piek³o, zosta³ w Anglii. PóŸniej nam pomaga³. Dalno nazywa³o
siê jeszcze Lindenfende, PóŸniej
Lipnica. Z nami przyjechali: Bogdany, Frostowie, Jarosz, Jazowiccy.
Niemców ju¿ nie by³o. O 6 rano
by³ dzwonek na apel, przerwa na
obiad 1,5 godziny i pracowa³o siê do
20 wieczór. By³o ciê¿ko, nie by³o maszyn, tylko jeden traktor g¹sienicowy, dwie snopowi¹za³ki, a w zimie
m³ocarnia, kurz i dŸwiganie. By³a
mêka. Kazano nam po pó³ metra
dŸwigaæ do góry po schodach. MM
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I Komunia Œwiêta w £obzie

Autorem zdjêæ jest zak³ad fotograficzny Foto Video „Krzyœ” www.fotopyrczak.pl

tygodnik ³obeski 28.5.2013 r.

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat gryficki
Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.
Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta
osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica.
Tel. 605 698 213
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

OKAZJA !!! Tanio sprzedam dom, w
powiecie ³obeskim, wraz z budynkami gospodarczymi, do remontu,
na dzia³ce o pow. 1 ha w Lesiêcinie.
Dogodny uk³ad komunikacji kolejowej i drogowej. Tel. 697 041 489
Wynajmê lub sprzedam sklep spo¿ywczo - przemys³owy w Radowie
Ma³ym k/koœcio³a. Tel. 668 545 249
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina
£obez. Tel. 91 397 5894.

Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088

£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

Szukam mieszkania 2 pokojowego
do wynajêcia w £obzie. Tel. 729 679
994.

MIESZKANIA

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

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

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

Lesiêcin – 6 km od £obza i Wêgorzyna. 4 pokojowe mieszkanie 76
mkw. Plus pomieszczenie gospodarcze. Tylko 64 tys. Fundament.
Tel. 698 683 405
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

Region
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63 mkw.). Jasne,
przestronne, balkon, du¿a piwnica.
Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u.
Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705,
663 033 095.

Daj¹c og³oszenie 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 - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Hotel dla koni w £obzie. Tel. 606
555 095
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w : malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335

Powiat gryficki
Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010

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

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.
Kominki, wk³ady kominkowe, budownictwo techniczne i wykoñczeniowe. Tel. 661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.

ROLNICTWO

Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DOMY NA SPRZEDA¯
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 100mkw, dzia³ka 3773mkw
RADOWO MA£E(okolica) - dom o pow. 125mkw,dzia³ka 2600mkw
ŒWIDWIN (okolica) - dom o pow.210mkw, dzia³ka 2600mkw
ŒWIDWIN (okolica) - dom o pow.67mkw, dzia³ka 6200mkw
ŒWIDWIN (okolica) - bliŸniak o pow. 72,4mkw, dzia³ka 712mkw
WÊGORZYNO (okolica) - parter domu 76mkw +dzia³ka 3251mkw
WÊGORZYNO - bli¿niak o pow. 54,48mkw, 2 pokoje , dzia³ka 979mkw
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90,7mkw, dzia³ka 1142mkw
WÊGORZYNO - parter domu o pow54,9mkw+dzia³a 679mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dom o pow. 150mkw, dzia³ka 3300mkw
WÊGORZYNO(okolica) - 4 pokoje, pow. 100mkw, dzia³ka 1600mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 3000mkw
WÊGORZYNO(okolica) - 5 pokoi, pow. 219mkw, dzia³ka 1035mkw
WÊGRZYNO(okolica) - 4 pokoje, pow.80mkw, dzia³ka 4600mkw
WÊGORZYNO(okolica) - 8 pokoi, pow. 200mkw, dzia³ka 9246mkw

- CENA 310.000 z³
- CENA 490.000 z³
- CENA 249.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 330.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 65.000 z³
- CENA 250.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 290.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 350.000 z³
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Udana Noc Muzeów w Wêgorzynie
i Runowie Pomorskim
(WÊGORZYNO) W nocy z
18 na 19 maja odby³a siê
w gminie Wêgorzyno
akcja „Noc Muzeów
2013” . Mo¿na by³o tutaj
zwiedziæ trzy punkty
„muzealne”.
W Runowie Pomorskim, w Szkole Podstawowej, odby³a siê wystawa eksponatów z Polski z okresu
wojny oraz eksponaty powojenne.
W bibliotece miejskiej w Wêgorzynie zrobiono wystawê zdjêæ „starego Wêgorzyna”, a tak¿e odby³y siê
dwa wspominkowe referaty panów
Zbigniewa Kêdry i Mieczys³awa
Kufla. Panie z biblioteki opowiedzia³y równie¿ o programie „cyfrowego
archiwum”, jakie dzia³a w³aœnie w tej
bibliotece. W podziemiach Urzêdu
Miejskiego, w „Hadesie” odby³a siê
wystawa prac lokalnego twórcy
pana W³adys³awa Ga³ki, który zapre-

zentowa³ swoje rzeŸby i obrazy a
tak¿e mo¿na by³o obejrzeæ nader ciekawe eksponaty z okresu II wojny
œwiatowej, g³ównie niemieckie i amerykañskie.
Jak na pierwszy raz, akcja ta wypad³a znakomicie. Mieszkañcy byli
pod wra¿eniem wszystkich punktów
i zgodnie twierdzili, ¿e pomys³ jest
œwietny. W urzêdzie eksponaty mo¿na by³o ogl¹daæ jeszcze przez kilka
dni, z czego skorzysta³y szko³y i
uczniowie z zainteresowaniem ogl¹dali i s³uchali historii II wojny œwiatowej.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy pomogli przy tej akcji, a
szczególnie tym, którzy wytrwali
prawie ca³¹ noc, oczekuj¹c na mieszkañców w swoich punktach.
Organizatorem „Nocy Muzeów”
by³a Gmina Wêgorzyno; pracownicy Urzêdu Miejskiego, Biblioteki
Miejskiej oraz nauczyciele Szko³y
Podstawowej w Runowie Pom. (o)

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
NA RODZICÓW ZASTÊPCZYCH
„RODZINA ZASTÊPCZA
- SZANSA NA NOWE ¯YCIE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie poszukuje kandydatów
na rodziny zastêpcze zawodowe i niezawodowe dla dzieci pozbawionych
rodzicielskiego ciep³a i opieki.
Rodzina zastêpcza jest form¹ opieki nad dzieckiem czêœciowo lub ca³kowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej, zapewniaj¹c¹ mu dorastanie w
ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Jest alternatyw¹ dla domów dziecka, gwarantuj¹c¹ w³aœciwe warunki rozwoju, przy równoczesnym nacisku na utrzymywanie relacji dziecka z rodzin¹ biologiczn¹. Dziêki regulacjom prawnym
piecza zastêpcza to ju¿ nie tylko misja i wyraz dobroci serca, ale tak¿e prawdopodobnie najbardziej szlachetny, kreatywny i odpowiedzialny zawód
œwiata. Rodziny zastêpcze mog¹ korzystaæ z pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej.
Zainteresowanych, którzy chc¹ podj¹æ siê roli rodzica zastêpczego
zapraszamy na
DZIEÑ OTWARTY 31 maja 2013 r. ( pi¹tek)
w godzinach od 7.30 do 18.00
£OBEZ, ul. Bema 27, tel. 91 39 768 41

Œwiêto Rodziny

24 maja 2013 r. w Przedszkolu
Publicznym im. Króla Lwa w Wêgorzynie odby³o siê „Œwiêto Rodziny”.
Zosta³o ono zorganizowane z okazji
Dnia Mamy, Taty.
Poprzez wspóln¹ zabawê w ogrodzie przedszkolnym rodzice œwietnie
bawili siê ze swoimi pociechami.
Dzieci z poszczególnych grup wraz
ze swoimi paniami przygotowa³y
uk³ady taneczne dla goœci. Grupa
„Krasnoludki” wyst¹pi³a w tañcu z
pomponami, grupa „Kotki” - z
chust¹ animacyjn¹, zaœ „Misie” zatañczy³y Krakowiaka.
Kolejnym punktem imprezy by³y
konkurencje sportowe na weso³o.
Wszyscy uczestnicy zdobyli pierwsze miejsca. Rodzice otrzymali dyplomy „Super Mamy” i „Super
Taty”, zaœ dzieci kolorowe medale.
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Goœciem specjalnym pikniku byli
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie. Zademonstrowali
oni swoje auta oraz czuwali nad naszym bezpieczeñstwem.
Rodzice chêtnie zaanga¿owali
siê w pieczenie ciast, pomoc przy
dekoracji oraz zape³nienie s³odkiego
k¹cika. Rada Rodziców ufundowa³a
kie³baski na grilla oraz napoje dla
naszych dzieci.
Pogoda dopisa³a, a piknik w dobrej atmosferze up³yn¹³ szybko i
przyjemnie. Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy przedszkola
dziêkuj¹ wszystkim za udzia³ i pomoc. Mamy nadziejê, ¿e „Œwiêto
Rodziny” wpisze siê na sta³e w
nasz¹ przedszkoln¹ tradycjê.
Beata Bia³oskórska,
Joanna Procanin

Mali ratownicy

W ramach realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Be³cznej projektu pn. „Pierwsza
pomoc ratuje ¿ycie”, uczniowie
wziêli udzia³ w zajêciach z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonych
przez profesjonalnych ratowników
medycznych z Reska.
Na pocz¹tku dzieci uwa¿nie wys³ucha³y, jak istotne s¹ pierwsze
chwile w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia oraz jak nale¿y siê w
takiej sytuacji zachowaæ. Przy okazji
uczniowie przeszli krótki kurs profe-

sjonalnego wzywania pomocy oraz
rzetelnego przekazywania informacji dotycz¹cych nieszczêœliwego
zdarzenia. Nastêpnie, pod czujnym
okiem specjalistów, ka¿dy z uczestników móg³ wykorzystaæ zdobyte
informacje podczas æwiczeñ z u¿yciem fantomów oraz specjalistycznego sprzêtu medycznego.
Dzieci z prawdziwym zaanga¿owaniem przystêpowa³y do zajêæ,
motywowane faktem, i¿ wiedza o
tym, jak nale¿y nieœæ pomoc, mo¿e
uratowaæ czyjeœ ¿ycie. Na potwierdzenie odbytego szkolenia otrzymali pami¹tkowy dyplom.
M.K.

Œwiêto kwiatka w placówkach edukacyjnych
15 maja 2013 r. odby³o siê w naszej szkole Œwiêto kwiatka, zorganizowane specjalnie dla rodziców,
by mogli zobaczyæ swoje dzieci wystêpuj¹ce na scenie, a tak¿e przyjació³ szko³y.
Na pocz¹tku uroczystoœci wychowawcy i opiekunowie zaprezentowali bajkê pt. „Plastusiowy pamiêtnik”. Po wystêpie licznie zgromadzeni goœcie zostali przywitani
przez pana prezesa, Czes³awa Frosta
i pani¹ dyrektor Katarzynê Tyzê-Sika³ê, którzy zaprosili wszystkich na
ma³y poczêstunek i zakupy rêcznie
wykonanych drobiazgów na wiosennym kiermaszu.
W koñcu przyszed³ czas na d³ugo oczekiwane wystêpy podczas,
których wyst¹pi³o 9 grup w przygotowanym przez siebie tañcu. Mogliœmy obejrzeæ przeró¿ne tañce m.in.
,,Tik-tak”, „Freestyle”, „Taniec synchroniczny”, „Na stadionie”, „Misie”, „Samba”, „Taniec kowbojski”,
„Polonez”. Po wystêpach zaproszeni goœcie wyszli przed szko³ê, by
ka¿dy móg³ zasadziæ przyniesiony
przez siebie kwiatek. Na koniec w

ramach podziêkowañ za przybycie
na tê mi³¹ uroczystoœæ goœcie zostali

obdarowani s³odkim upominkiem!
Uczennica Niepublicznego

Gimnazjum nr 1 w Radowie
Wielkim, Justyna Zapa³owska
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Sarmaty remis z Lechem i pora¿ka z Vinet¹
Ze zmiennym szczêœciem grali w
minionym tygodniu pi³karze IV ligowego Sarmaty Dobra. W œrodê w
zaleg³ym meczu uda³o im siê zremisowaæ w Czaplinku, z broni¹cym siê
przed spadkiem, miejscowym Lechem, to w sobotê, mimo ambitnej
postawy, przegrali 1:2 w Dobrej z
aktualnym wiceliderem, jednym z
g³ównych kandydatów do awansu,
dru¿yn¹ Vinety Wolin.
Sobotni mecz zacz¹³ siê bardzo
szczêœliwie dla Sarmaty, gdy¿ ju¿ w
pierwszej akcji Damian Padziñski
otrzyma³ podanie ze œrodka boiska i
po wygraniu pojedynku z obroñcami, i bramkarzem Vinety, z ostrego
k¹ta sprzed linii koñcowej skierowa³
pi³kê do pustej bramki. Na stoperze
kierownika dru¿yny goœci by³a to 29
sekunda meczu i chyba jedna z najszybciej strzelonych bramek w
obecnym sezonie. Po zdobyciu prowadzenia Sarmata nadal atakowa³ i w
16' Damian Padziñski wykona³ bliŸ-

Granie w planie

niacz¹ akcjê, jak w pierwszej minucie,
lecz tym razem bramkarz Vinety pozosta³ w bramce, a pi³ka po jego
strzale poszybowa³a ponad bramk¹.
W 21' przed szans¹ na podwy¿szenie
wyniku stan¹³ Mateusz Kowalczyk,
lecz pi³ka po jego uderzeniu wyl¹dowa³a na poprzeczce. Od 30' lekk¹ inicjatywê na boisku w Dobrej zaczêli
przejmowaæ pi³karze Vinety, prezentuj¹cy siê lepiej od gospodarzy,
szczególnie w akcjach ofensywnych i po pierwszych nieudanych
próbach w 44' Marek Wróblewski
przej¹³ pi³kê wyrzucon¹ z autu przez
kolegê z dru¿yny i piêknym strza³em
z ok. 16 metrów umieœci³ j¹ w okienku
bramki Sarmaty, ustalaj¹c wynik do
przerwy na 1:1.
Po przerwie gra w dalszym ci¹gu
by³a wyrównana, lecz to goœciom
uda³o siê w 77' strzeliæ zwyciêsk¹
bramkê. Damian Dzierbicki straci³
pi³kê przy linii bocznej boiska (w
obozie Sarmaty jest opinia, ¿e by³ w
tej akcji faulowany), któr¹ przej¹³

Granie w planie

IV liga
01.06.13 (sobota)
11.00 Ba³tyk Koszalin - Stal Szczecin
11.00 Leœnik Rossa Manowo - Orze³ Wa³cz
16.00 Vineta Wolin - Rasel Dygowo
17.00 Lech Czaplinek - Astra Ustronie Morskie
17.00 Gryf Kamieñ Pom. - Arkonia Szczecin
17.00 Hutnik Szczecin - K³os Pe³czyce
17.00 Ina Goleniów - Wiekowianka Wiekowo
17.00 Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra

Klasa okrêgowa regionalna
01.06.13. (sobota)
15.00 Tanowia Tanowo - Masovia Maszewo
17.00 Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty
17.00 Œwiatowid £obez - Kasta Szczecin
17.00 Wicher Brojce - Wybrze¿e Rewalskie
17.00 Pomorzanin Przybiernów - Jeziorak Szczecin
17.30 B³êkitni II Stargard - Radowia Radowo Ma³e
02.06.13 (niedziela)
16.00 Chemik II Police - Iskra Golczewo
17.00 Flota II Œwinoujœcie - GKS Mierzyn

Klasa A
01.06.13 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - Korona Stuchowo
15.00 Sparta Gryfice - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Orze³ £o¿nica
16.00 Orze³ Prusinowo - Mewa Resko
02.06.13 (niedziela)
15.00 Bizon Cerkwica - B³êkitni Trzyg³ów
17.00 Sowianka Sowno - Jantar Dziwnów

Klasa B
01.06.13 (sobota)
Gardominka Polonia II Mechowo - Znicz Wysoka Kamieñska
16.00 Jastrz¹b £osoœnica - Zalew Stepnica
02.06.13 (niedziela)
15.00 Pomorzanin II Nowogard - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Zieloni Wyszobór
16.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin II Przybiernów

jeden z wolinian i zagra³ do Daniela
Mê¿yd³y, który z ok. 14 metrów p³askim strza³em, tu¿ przy s³upku, mimo
interwencji bramkarza Sarmaty Marcina Kamiñskiego, uzyska³, jak siê
póŸniej oka¿e, zwyciêsk¹ bramkê na
wagê trzech punktów dla Vinety.

Konrad W³odarczyk, Damian Dzierbicki (87' Adrian WoŸniak), Piotr Klêczar, Arkadiusz Paw³owski (78' Adrian P³uciennik), Zdzis³aw Szw¹der,
Mateusz Kowalczyk (87' Cezary
Szkup), Damian Padziñski, Patryk
Podbieg³o (46' Damian Mosi¹dz).

Lech Czaplinek – Sarmata Dobra 1:1 (0:0)
strzelcy bramek: dla Lecha Damian Suska (62'), dla Sarmaty Zdzis³aw Szw¹der (83').
Sarmata Dobra – Vineta Wolin
1:2 (1:1)
strzelcy bramek: dla Sarmaty
Damian Padziñski (1'), dla Vinety:
Marek Wróblewski (44'), Daniel
Mê¿yd³o (77').
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt,Wojciech Dorsz,

Vineta Wolin: Mariusz Bratkowski, Jerzy Dawid, Kornel Pflantz (87'
Marcin Wiercioch), £ukasz Rutecki
(50' Daniel Mê¿yd³o), Jakub PrzewoŸny, Dawid £odyga, Adam Osieleniec, Mateusz Myœliñski, Adrian
Nagórski, Marek Wróblewski, Adam
Nagórski.
Sêdzia g³ówny: Artur Gonera,
asystenci: Denis B³aszczak, Tomasz
Czarnecki, obserwator ZZPN Stanis³aw Skorupa.
estan, Ÿród³o: sarmatadobra.com

IV liga
W zaleg³ej, 16. kolejce Sarmata Dobra
zremisowa³ w Czaplinku z tamtejszym
Lechem 1:1.
Wyniki 26 kolejki: Stal Szczecin - Orze³
Wa³cz 0:1, Rasel Dygowo - Leœnik Rossa
Manowo 6:1, Sarmata Dobra - Vineta
Wolin 1:2, K³os Pe³czyce - Ina Goleniów
0:2, Arkonia Szczecin - Hutnik Szczecin
1:2, Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamieñ Pom. 1:0, Wiekowianka Wiekowo
- Kluczevia Stargard 3:1, Ba³tyk Koszalin - Lech Czaplinek 3:1.
1. Ba³tyk Koszalin
60 73:19
2. Vineta Wolin
56 54:20
3. Leœnik Rossa Manowo 51 49:32
4. Stal Szczecin
41 42:38
5. Astra Ustronie M.
41 51:34
6. Gryf Kamieñ Pom.
39 51:37
7. Hutnik Szczecin
38 34:32
8. Rasel Dygowo
38 44:34
9. Sarmata Dobra
35 35:29
10. K³os Pe³czyce
31 31:45
11. Arkonia Szczecin
30 39:49
12. Kluczevia Stargard
28 31:42
13. Ina Goleniów
24 37:70
14. Wiekowianka Wiek. 24 35:45
15. Lech Czaplinek
22 17:40
16. Orze³ Wa³cz
13 14:71
Klasa okrêgowa regionalna
Wyniki zaleg³ej 16. kolejki: Iskra Golczewo - Sparta Wêgorzyno 3:5; GKS
Mierzyn - Œwiatowid £obez 6:2, B³êkitni II Stargard - Pomorzanin Przybiernów 1:1, Chemik II Police - Wicher
Brojce 2:0, Flota II Œwinoujœcie - Tanowia Tanowo 6:1, Jeziorak Szczecin Radowia Radowo Ma³e 0:1, Wybrze¿e
Rewalskie - Promieñ Mosty 2:3, Masovia Maszewo - Kasta Szczecin 0:2.
Wyniki 25 kolejki: Jeziorak Szczecin Chemik II Police 2:1, Wybrze¿e Rewalskie - Pomorzanin Przybiernów 0:5,
GKS Mierzyn - B³êkitni II Stargard 4:1,
Radowia Radowo Ma³e - Sparta Wêgorzyno 0:3, Iskra Golczewo - Flota II
Œwinoujœcie 1:4, Masovia Maszewo Wicher Brojce 4:1, Kasta Szczecin Tanowia Tanowo 2:1, Promieñ Mosty
- Œwiatowid £obez 3:0.
1. Flota II Œwinoujœcie
58 78:31
2. Pomorzanin Przyb.
52 74:30
3. Sparta Wêgorzyno
49 59:41
4. Promieñ Mosty
44 70:56

Wyniki i tabele
5. Jeziorak Szczecin
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni II Stargard
8. GKS Mierzyn
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Œwiatowid £obez
11. Chemik II Police
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. Radowia Radowo M.
15. Tanowia Tanowo
16. Masovia Maszewo

41 61:38
41 71:43
37 60:58
35 55:58
32 39:49
31 46:62
30 41:47
26 35:56
24 44:71
23 30:65
22 43:75
21 28:54

Klasa A
Wyniki 19 kolejki: Mewa Resko - Pionier ¯arnowo 2:1, Fala Miêdzyzdroje Bizon Cerkwica 5:0, Korona Stuchowo
- Sowianka Sowno 7:1, Jantar Dziwnów
- Sparta Gryfice 3:0, Orze³ £o¿nica Orze³ Prusinowo 6:1, B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ 8:3.
1. Mewa Resko
45 72:32
2. Korona Stuchowo
39 65:38
3. Fala Miêdzyzdroje
38 36:27
4. B³êkitni Trzyg³ów
37 74:52
5. Jantar Dziwnów
34 56:45
6. Pionier ¯arnowo
32 56:40
7. Sparta Gryfice
29 57:47
8. Orze³ £o¿nica
23 42:39
9. Ba³tyk Gostyñ
19 36:58
10. Orze³ Prusinowo
15 19:50
11. Sowianka Sowno
14 31:54
12. Bizon Cerkwica
2 11:73
Klasa B
Wyniki 16. kolejki: Zalew Stepnica Pomorzanin II Nowogard 1:2, Zieloni
Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica 4:7,
Pomorzanin II Przybiernów - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:0, Znicz Wysoka
Kamieñska - Huragan Wierzchos³aw
5:1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Gardominka Polonia II Mechowo 2:0.
1. Pomorzanin II Now.
41 52:13
2. Pomorzanin II Przyb. 34 46:30
3. Prawobrze¿e Œwin.
34 48:26
4. Jastrz¹b £osoœnica
26 49:29
5. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 34:45
6. Zalew Stepnica
22 40:30
7. Znicz Wysoka Kam.
21 34:37
8. Gardominka Mechowo 16 45:54
9. Huragan Wierzchos³aw 9 21:64
10. Zieloni Wyszobór
7 22:63
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Z³ote medale dla biegaczek Zespo³u Szkó³

£obez jedzie na fina³y ogólnopolskie!
Przed piêciu laty zrodzi³a siê jedna
z najwiêkszych lekkoatletycznych imprez dla dzieci i m³odzie¿y w kraju biegi sztafetowe 4x100 m i biegi sztafetowe 100x200x300x400 m. Ca³emu cyklowi zawodów od eliminacji powiatowych, poprzez szczebel wojewódzki,
a¿ do fina³ów krajowych, patronuje
Fundacja Vena Sport oraz Szkolny
Zwi¹zek Sportowy.
W dniu 24 maja na stadionie lekkoatletycznym w Policach odby³ siê Fina³
Wojewódzki w Biegach Rozstawnych.
Biegacze rywalizowali w kategoriach
szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych. Na tartanowym stadionie polickim udzia³ w zawodach wziê³o 161 sztafet - 644 zawodników z ca³ego województwa zachodniopomorskiego. Wy³onionych zosta³o 12
sztafet, które bêd¹ reprezentowaæ nasze województwo w krajowym finale w
£odzi.
Bardzo udanie zaprezentowa³y siê
zespo³y szkolne z powiatu ³obeskiego.
Wystartowa³o 11 sztafet z naszego
powiatu, a wœród nich trzy ekipy stanê³y na podium i zosta³y udekorowane
medalami.
Wielkim sukcesem zakoñczy³ siê
start dru¿yny dziewcz¹t Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie. W sztafecie szwedzkiej
100x200x300x400 m biegaczki z „ogólniaka” zajê³y I miejsce i jako mistrzynie
województwa zachodniopomorskiego
uzyska³y awans do Fina³ów Ogólnopolskich Vena Sport Festiwal w £odzi.
Dziewczêta bieg³y w sk³adzie: Marta
Lisik (100 m), Ewelina £owkiet (200

m), Aleksandra Romej (300 m), Justyna
Romej. Opiekunem „z³otej” czwórki
jest pani Ewa £ukasik, nauczycielka
wychowania fizycznego Zespo³u
Szkó³.
1. ZS £obez
2:26,66 min.
2. II LO Szczecin 2:31,65
3. ZS 6 Szczecinek 2:33,8365
II miejsce i srebrne medale wywalczy³y najm³odsze sprinterki, uczennice
Szko³y Podstawowej z Reska, w sztafecie 4x100 m. Podopieczne pani
Agnieszki Kmieæ rywalizowa³y w grupie 18 zespo³ów szkolnych. Na mecie
uleg³y jedynie sztafecie z Ko³obrzegu.
Sk³ad dru¿yny wicemistrzowskiej: Katarzyna Malatyñska, Karolina Puch,
Natalia Wawrzyniak i Zuzanna Frej.
1. SP 3 Ko³obrzeg
55,85 s
2. SP Resko
57,80
3. SP 2 Goleniów
58,35
Mi³¹ sportow¹ niespodziankê sprawili ch³opcy reprezentuj¹cy Zespó³
Szkó³ w £obzie. W rywalizacji sztafet
4x100 m zajêli II miejsce i na podium
odebrali srebrne medale. Lekkoatleci
³obescy pobiegli w sk³adzie: Bart³omiej
Sygnowski, Norbert Jêdrzejczak, Igor
Kuligowski i Mateusz Maziarz. Opiekun dru¿yny - pan Mariusz W³odarz.
1. ZS 1 Szczecinek
44,53 s
2. ZS £obez
47,63
3. ZSP 1 Barlinek
47,88
Pozosta³e wyniki sztafet szkolnych powiatu ³obeskiego:
Gimnazjum Dobra (dziewczêta) - 5.
miejsce w sztafecie szwedzkiej.
Szko³a Podstawowa Dobra (dziew-

Uczniowie ³obeskiego ogólniaka - medaliœci Fina³ów Wojewódzkich w Biegach
Sztafetowych. Z³ote medale - dziewczêta, od lewej: M. Lisik, E. £owkiet, J. Romej,
A. Romej. Srebrne medale - ch³opcy, od lewej: D. Krzêczkowski, M. Jêdrzejczak,
B. Sygnowski, M. Maziarz. W œrodku pani Ewa £ukasik – opiekun reprezentacji.
czêta) - 6. m w sztafecie szwedzkiej.
Zespó³ Szkó³ £obez (dziewczêta) 7. m w sztafecie 4x100 m.
Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie (ch³opcy) - 9. m. w sztafecie
szwedzkiej.
Szko³a podstawowa Resko (ch³opcy) - 9. m. w sztafecie 4x100 m.

Gimnazjum Dobra (ch³opcy) - 15.
m. w sztafecie szwedzkiej.
Gratulacje za ambitny udzia³ naszych dru¿yn szkolnych w Fina³ach
Wojewódzkich w Biegach Sztafetowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Mistrzostwa Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym szkó³ podstawowych

Dziewczêta z Wêgorzyna i ch³opcy z Runowa Pomorskiego najlepsi
(£OBEZ) Na stadionie miejskim
w £obzie rozegrano 21 maja 2013 r.
Mistrzostwa Powiatu w czwórboju
lekkoatletycznym
dziewcz¹t
i
ch³opców szkó³ podstawowych, rozgrywanych w ramach zawodów
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
W rozgrywkach wystartowa³o 5
zespo³ów dziewcz¹t oraz 6 zespo³ów
ch³opców. Zawody sta³y na bardzo
wysokim poziomie, a zawodnicy osi¹gali w poszczególnych konkurencjach
bardzo dobre wyniki. W klasyfikacji
dru¿ynowej zwyciê¿y³y zespo³y
dziewcz¹t z Wêgorzyna i ch³opców z
Runowa Pomorskiego.
Wyniki koñcowe
DZIEWCZÊTA
1. SP Wêgorzyno - op. Dariusz Czajka
2. SP nr 2 £obez
3. SP Resko
4. SP nr 1 £obez
5. SP Radowo Ma³e
CH£OPCY
1. SP Runowo Pom. - op. Aneta Zaczkowska-Jaremko
2. SP Wêgorzyno

3. SP Resko
4. SP Radowo Ma³e
5. SP nr 2 £obez
6. SP nr 1 £obez
Zawodnicy, którzy osi¹gnêli najlepsze rezultaty w poszczególnych konkurencjach:
60 m
Karolina Puch (Resko) - 8,91 s. Dawid
S³omiñski (Runowo Pom.) - 8,25 s.
Skok w dal
Karolina Puch (Resko) - 4,64 m. Dawid S³omiñski (RunowoPom.) - 4,90 m.
Rzut p. palantow¹
Karolina Puch (Resko) - 39,0 m. Dominik Ernst (Runowo Pom.) - 57,5 m.
Bieg na 600 m
Julia Popiela (SP nr 2 £obez) - 1.50,54
Bieg na 1000 m
Sebastian Buka³a (Run. Pom.) 3.16,28
Najlepsi zawodnicy zawodów
1. Karolina Puch (Resko) - 308 pkt.
1. Dawid S³omiñski (Run. Pom.) - 260
2. Klaudia Urbañska (SP 1 £obez) - 259
2. Sebastian Buka³a (Run. Pom.) - 250
3. Julia Popiela (SP 2 £obez) - 236
3. Jakub Bodys (Resko)
- 237

Zespo³y z Wêgorzyna i Runowa
Pom. uzyska³y awans do fina³u wojewódzkiego, który odbêdzie siê w
dniach 28 i 29 maja w Stargardzie.

Najlepszym zawodnikom wrêczono medale, najlepsze szko³y otrzyma³y
puchary i dyplomy ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w £obzie. KSS
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Galeria naszych mieszkañców

Zapiski z pamiêci
Biwak na G³êbokim
Wreszcie wakacje. Z liceum dostajemy do u¿ytku Cadeta i dwa Optymisty. Dwa dni ³adujemy makulaturê na
wagony. Mam z bratem 1600 z³. Za te
pieni¹dze wakacje s¹ nasze. Z LOK-u
wynajmujemy samochód ciê¿arowy.
Namioty ka¿dy z nas ma swój. Worek
ziemniaków, sól, pieprz, 3 kg smalcu,
m¹ka, makaron rurki, zapa³ki, chleb na
2 dni, pogoda i optymizm kilku z nas to
wystarczaj¹ce wyposa¿enie na ca³e 2
miesi¹ce. Instruktor i uczeñ zawo¿¹
ca³y nasz majdan na ma³¹ pla¿ê. Rozpakowujemy w mig nasz sprzêt i rozbijamy namioty. Obok nas, przy ma³ym
pomoœcie, biwakuj¹ harcerze ze Szczecina. Od dwóch dni stacjonuj¹ nad jeziorem. To towarzystwo uchroni nas przed
tubylcami.
Pomost jest ich. Nasza jest pla¿a.
Nie wchodzimy sobie w drogê, choæby
z tego powodu, ¿e oni nie k¹pi¹ siê i nie
maj¹ sprzêtu do p³ywania. Na kucharza,
czyli kuka, proponuje swoj¹ kandydaturê Mariusz. Pierwszy obiad i pierwszy protest pozosta³ych. To co nam
zaserwowa³, to mieszanka zup w
proszku zalana wrz¹tkiem. Nie daje siê
tego zjeœæ. Pozostaje na razie chleb ze
smalcem. Wieczorem ch³opaki id¹ do
Strzmieli zobaczyæ co da siê kupiæ w
tamtejszym sklepie. Wiesiek z Jackiem
szykuj¹ skromn¹ kolacjê. Na pocz¹tek
chleb ze smalcem, pieprzem i sol¹ i malinowa herbata. Maliny koñcz¹ kwitn¹æ. Herbata jest wspania³a. Wraca
wyprawa zaopatrzeniowa. Maj¹ m³od¹
marchew, star¹ cebulê ze szczypiorem,
mleko, chleb i wêdzony boczek oraz
wiejskie jaja. Wiêcej nam na razie nie
potrzeba.
Na drugi dzieñ zaczynamy wêdkowanie i regaty. Czterech p³ywa i czterech ³owi. Do obiadu na³owili niewiele
ma³ych p³otek. Dopiero harcerze zwrócili nam uwagê, ¿e przy ich pomoœcie
coœ siê sp³awia. Okazuje siê, ¿e oni
wszystkie odpadki z kot³a wrzucaj¹ do
wody na koñcu pomostu. Do tych resztek podp³ynê³a drobnica i kilka du¿ych
okoni. Do wieczora mieliœmy trzy du¿e
po pó³ kilo okonie i pó³ wiadra p³otek.
Na obiad by³y jajka sadzone z ziemniakami polanymi œmietan¹ zebran¹ z mleka i posypane szczypiorem z cebuli. Na
kolacjê by³y pieczone na ognisku okonie i sma¿one p³oteczki. Jednego okonia i dwie g³owy z dwóch poprzednich
okoni oraz kilka wiêkszych p³otek zostawi³em na jutro. Bêdziemy gotowaæ
uchê. Jest jeden, co nie bêdzie jeœæ zupy
rybnej. Dlaczego? Bo nie lubi tego, cze-

(cz. 48)

go jeszcze nigdy nie jad³. Na œniadanie
mleczna z rurkami. Rurki trochê aldente. ¯artujê, wtedy tego s³owa jeszcze
nie u¿ywano w moim otoczeniu. Makaron by³ po prostu niedogotowany, po
to, aby by³ dobry dla ryb. Nie móg³
spadaæ z haczyka. Rano po œniadaniu
dwójka wybra³a siê do wioski po mleko
i pietruszkê. Bo co to za ucha bez pietruszki. Sparzone wrz¹tkiem g³owy i
ryby trzeba by³o starannie obraæ z miêsa. Tym zaj¹³ siê Wiesiek. Jacek te¿
chcia³ pomóc, ale tyle odrzuca³ do œmieci, ¿e nic by nie pozosta³o do zupy. Do
wody po rybach Wiesiek doda³ bardzo
drobno pokrojone ziemniaki, marchewkê w talarki, drobno posiekane ryby,
jedn¹ du¿¹ przypalon¹ na ognisku cebulê, trochê rurek makaronowych, sól i
sporo pieprzu oraz ³y¿kê smalcu. Na
obiad przy ognisku zjawili siê wszyscy. Nawet ten co deklarowa³, ¿e nie je
zupy, tak by³ ju¿ g³odny, ¿e nie mia³ si³y
odmówiæ porcji zupy posypanej zielon¹ pietruszk¹.
Grzyby
Biwak trwa ju¿ ponad dwa tygodnie. Pogoda w kratkê. Ciep³o i wilgotno. Na skraju lasu, tu¿ przy naszej
pla¿y, ktoœ znalaz³ prawdziwki. By³o
ich trzy. Na dziesiêæ osób to niewiele.
Ani je usma¿yæ, ani zrobiæ z nich sos
lub zupê. Pokroi³em je na ma³¹ kosteczkê i wrzuci³em do roztopionego smalcu.
Doda³em te¿ jedn¹ ca³¹ cebulê oraz trochê pieprzu. Na ma³ym ogniu pra¿ê te
grzyby. Musz¹ byæ upra¿one na z³oto.
Wokó³ rozchodzi siê wspania³y aromat.
Wszyscy zaczynaj¹ kr¹¿yæ wokó³
ogniska. Ka¿ê przynieœæ chleb i pozwalam maczaæ kromki chleba w smalcu.
Palce lizaæ. Kolacja udana. Gar dy¿urnej herbaty z malin uzupe³nia menu. Po
kilku dniach pokaza³o siê wiêcej prawdziwków i kozaki. Z du¿ych kapeluszy
w dobrym stanie wychodz¹ schabowe
z ziemniakami oraz surówk¹ z m³odej
marchewki. Gorsze grzyby pójd¹ na
zupê grzybow¹. Korzenie koŸlaków i
niektóre gorsze prawdziwki po okrojeniu z zarobaczonych fragmentów wyl¹dowa³y w zupie. Ach, co to by³a za
zupa. Doda³em do niej zasma¿onej na
smalcu m¹ki, kilka marchewek startych
na drobno, du¿o drobno pokrojonych
ziemniaków, garstkê usma¿onego i
drobno pokrojonego boczku, œmietanê
z ³y¿k¹ m¹ki i garstkê zielonej pietruszki na koniec gotowania. Nikt nie odmówi³ dok³adki. Dla odmiany robiliœmy
sos grzybowy z ziemniakami lub makaronem. Cdn.
WP

I Komunia Œwiêta £ukasza
I Komunia Œwiêta Julii

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

