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Norki grasuj¹ po Rekowie,
a mo¿e to czarna magia
(CZACHOWO-REKOWO,
gm. Radowo Ma³e). Co
zadusi³o kaczki w
Rekowie? Mieszkañcy
twierdz¹, ¿e norka
i na dowód pokazuj¹
zwierzê, które zabili w
kurniku. Przedstawiciel
fermy utrzymuje,
¿e norka pad³a dwa
miesi¹ce temu, poddaj¹c
w w¹tpliwoœæ, czy to
rzeczywiœcie norka
amerykañska czy
mo¿e... czarna magia.

Wandale
niszcz¹
now¹
promenadê
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Kazimierz Rynkiewicz

C

o jakiœ czas publikujemy ne
krologi Sybiraków, którzy
mieszkaj¹ wœród nas. To odchodz¹ce najstarsze pokolenie, które przywiezione do £obza po wojnie i zasiedli³o tê obc¹ sobie ziemiê, rodzi³o
dzieci, doczeka³o wnuków i prawnuków. Bardzo wielu tu z nas od Sybiraków. Mo¿e wiêcej, ni¿ gdzie indziej
w województwie, chocia¿ w ka¿dym
miejscu jest ich sporo. Niedawno
zmar³a W³adys³awa Nowicka z Karnic, dzisiaj ¿egnamy Stanis³awê S³yœ
z £obza. Nie zd¹¿y³em z ni¹ porozmawiaæ, zbieraj¹c materia³y do ksi¹¿ki o
Sybirakach osiedlonych w powiecie
³obeskim, bo tak¹ ksi¹¿kê przygotowujemy. Zanim powstanie, odejdzie
jeszcze wielu z Was i z wieloma nie
porozmawiam, a chcia³bym. Ka¿da
informacja coœ wnosi i uzupe³nia,
buduje obraz ich bardzo trudnego
¿ycia, a jest ich tak wielu i byli tak
mocno wrzuceni w dramat rozgrywaj¹cej siê historii, ¿e w jakiœ sposób uosabiaj¹ spory fragment polskiego losu.
Zanurzeni w codziennoœci nie
myœlimy o tym, co po nas zostanie.
Co z naszego ¿ycia, ¿ycia pokolenia,
bêdzie odczytywane i przekazywane, tworz¹c historiê dla nastêpnych
pokoleñ. Chocia¿ coraz czêœciej s³yszê g³osy o zainteresowaniu ludzi w
œrednim wieku sprawami, które tu
poruszam. Przy tej okazji wiêc apelujê do nich, do dzieci Sybiraków, by
pomogli nam udokumentowaæ ich
¿ycie i zbiorow¹ historiê odchodz¹cego pokolenia. By nie wyrzucali
dokumentów po zmar³ych, by kontaktowali siê z redakcj¹ i przekazywali je lub umo¿liwili nam zrobienie
odbitek.
Stanis³awa S³yœ, córka Jakuba
Cipki i Ludwiki (z domu Koz³owska)
urodzi³a siê w 1922 roku w Otwocku
(wówczas woj. warszawskie). Zamieszka³a z rodzicami w Pródnie, w
pow. wo³kowyskim, w woj. bia³ostockim. Ojciec by³ rolnikiem i gospodarowa³ na 11 hektarach.
10.02.1940 przyszli Sowieci i wywieŸli ca³¹ rodzinê do jakiegoœ ³agru
w Archangielsku, a gdy ju¿ by³o
mo¿na, przenieœli siê w rejon Uzbekistanu. Do £obza przyjecha³a ju¿
sama, w 1946 r. Rodzice i siostra
zmarli na zes³aniu. Uratowa³ siê brat,
który wst¹pi³ do Armii Andersa i
zosta³ na Zachodzie. Janina Lenkie-
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Sybiracy umieraj¹, niech
po nich coœ zostanie
wicz, która te¿ przyjecha³a stamt¹d w
tym samym roku, wspomina j¹ jako
bardzo dobr¹ kobietê i kole¿ankê. To
jeden, jak¿e krótki ¿yciorys, mieszcz¹cy w sobie ogrom ludzkich doœwiadczeñ, którymi mo¿na by czêsto
obdzieliæ setki ludzi.
Musia³a sama sobie radziæ na tej
zupe³nie obcej sobie ziemi, ale wróci³a do Polski. I poradzi³a. Myœlê
sobie, ¿e my sami nie zdajemy sobie
sprawy z heroizmu tych wszystkich,
którzy prze¿yli zes³ania i bardzo
chcieli do Polski wróciæ. Tak¿e heroizmu w latach powojennych. Spróbujê o tym kiedyœ napisaæ szerzej.
Przeprowadzam rozmowy z Sybirakami w miarê regularnie. Nagrywam, kopiujê dokumenty, wpad³em
na pomys³, by nagrywaæ z nimi rozmowy na ¿ywo, filmuj¹c ich wypowiedzi. Byæ mo¿e kiedyœ powstanie
tu takie ¿ywe archiwum pamiêci,
gdzie bêdzie mo¿na zgromadziæ te
wszystkie rzeczy, a nawet pos³uchaæ
i obejrzeæ te filmy. Odwiedzi³em rodzinê de domo Lipskich w Strzmielach, trzy siostry: Zofiê £êck¹, Franciszkê Sowiñsk¹ i Jadwigê Dawlud.
Czwarta - Stanis³awa Iskra mieszka w
Œwidwinie, a pi¹ta w Grodnie. Szósta, mieszkaj¹ca w Mesznie Regina
Olchawa ju¿ zmar³a. Przeprowadzi³em rozmowy z panem Eugeniuszem
Furmanem z Dalna, Kazimier¹ So³owiej z £abunia Wielkiego, zajrza³em
do pana Lecha Jab³oñskiego w Starogródku i wnuczki pañstwa Kamiñskich w Dobieszewie. Po wielu takich rozmowach te opowieœci wydaj¹ siê podobne, ale za ka¿dym razem okazuj¹ siê inne i zaskakuj¹ce,
jak ta pani Zygfrydy ŒwiêcickiejPupkowskiej w Resku, gdzie us³ysza³em niesamowit¹ opowieœæ rodzinn¹ pañstwa Œwiêcickich. I równie niesamowit¹ opowieœæ pani Janiny Holak z Wêgorzyna, która by³a
wywieziona a¿ pod granicê japoñsk¹, w rejon Chabarowska, gdzie
r¹ba³a drzewo w tajdze.
Dokumenty i wspomnienia o rodzinie Skrêtkowiczów przekaza³a
nam pani Janina Piêtka z Zagórzyc,
wywieziona na Sybir z rodzicami.
Brat ojca, Wiktor Skrêtkowicz zgin¹³
w Katyniu. Du¿o tu rodzin Katyñskich i a¿ dziw, ¿e do tej pory nie
stowarzyszyli siê w kultywowaniu
pamiêci o zabitych, a i ¿adnych obchodów rocznicowych te¿ nie ma
komu podj¹æ.
Wspomnienia przekazali nam
pani Wanda Zasada z domu Æwiek i
Tadeusz Korzeniewski o rodzinie,
Stanis³aw ¯urawski i wielu innych.

Zofia £êcka, Jadwiga Dawlud i Franciszka Sowiñska, z domu Lipskie

Zygfryda Œwiêcicka-Pupkowska

Po artykule o rodzinie Blinów
pani Jadwiga Blin Krzywañska wypo¿yczy³a mi ksi¹¿kê „Spod Monte
Cassino na Sybir” i dowiedzia³em siê
o czymœ, o czym nie mia³em pojêcia
- ¿e wielu z tych ¿o³nierzy wrzeœnia
1939 roku, którzy dostali siê do niewoli sowieckiej, póŸniej wysz³o na
Zachód z Armi¹ Andersa, walczy³o
pod Monte Cassino. Po wojnie wrócili do swoich rodzin, ju¿ w granicach
ZSRR i w 1951 r. wszyscy oni, w liczbie 888 (na jednej liœcie) zostali z
powrotem wywiezieni na Sybir. Wracali do Polski w latach 1955 - 1957.
Do £obza przyjecha³y przynajmniej
cztery takie rodziny. To wci¹¿ odkrywanie, jak ma³o wiemy o w³asnej historii.
Wspomnienia o ojcu, Tadeuszu
£apuciu, przekaza³a nam córka Danuta Serowiecka, ze znamiennymi
s³owami: „Gdy by³am dzieckiem, nie
bardzo interesowa³y mnie opowieœci Taty o zes³aniu. Czasami mia³am
doœæ opowieœci o g³odzie, mrozie,
buranie, wiecznej walce o jedzenie.
(...) Dzisiaj ¿a³ujê, ¿e tak ma³o wiem
o historii zes³ania mojej babci Zofii
£apuæ wraz z dzieæmi. Chcia³abym
zapytaæ o wiele rzeczy, ale jest ju¿ za
póŸno”.
By nie by³o za póŸno, bo jeszcze
wielu ¿yje, apelujê o pomoc w dokumentowaniu losów Polaków zes³anych na Sybir.

Janina Holak
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¯ukiem po parku? Wypadek w Radzimiu
13.08.13 r oko³o godz. 16.50 w
Radzimiu mieszkaniec tej miejscowoœci, kieruj¹c samochodem marki
Skoda, na ³uku drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w nadje¿d¿aj¹cego z naprzeciwka Mercedesa, kierowanego przez mieszkañca
gminy Dobra.

W wyniku zderzenia obra¿enia
odnieœli kierowca oraz pasa¿er Skoda, a tak¿e trzej pasa¿erowie Mercedesa, którzy zostali przetransportowani do szpitala. Obecnie prowadzone jest postêpowanie przygotowawcze, które pozwoli ustaliæ przyczyny wypadku drogowego. (kp)

Wybita szyba w aucie
W nocy z 15 na 16 sierpnia br w
£obzie na ul. Niepodleg³oœci dosz³o
do wybicia szyby w samochodzie
osobowym marki Chrysler. Straty
(£OBEZ). W czwartkow¹ noc
grupa m³odych ludzi jeŸdzi³a ¯ukiem
ko³o pomnika w parku miejskim. W
pewnym momencie ¯uk ju¿ bez kierowcy, za to z kilkunastoma pasa¿erami, zjecha³ z placu przed pomnikiem, przejecha³ przez drogê i uderzy³ w murek znajduj¹cy siê przed
jednym ze sklepów – tak¹ informacjê
otrzymaliœmy od mieszkañca £obza,
który chce zachowaæ anonimowoœæ.
Jednak Policja przedstawia trochê inn¹ wersjê tego zdarzenia.

Wynika z niej, ¿e w nocy z 15 na
16 sierpnia br. dy¿urny jednostki
otrzyma³ zg³oszenie, ¿e ktoœ z parkingu przy ul. Ogrodowej wypchn¹³
pojazd marki ¯uk i pozostawi³ go na
skrzy¿owaniu. W zwi¹zku z zaistnia³ym zdarzeniem prowadzone s¹
czynnoœci wyjaœniaj¹ce w sprawie o
wykroczenie (sprawca zosta³ ju¿
ustalony przez funkcjonariuszy).
Która z wersji jest prawdziwa,
byæ mo¿e ustal¹ sami mieszkañcy,
rozbie¿noœci bowiem s¹ znaczne.
MM

Skup i sprzeda¿
surowców wtórnych
Barsul Stanis³aw
£obez, ul. Podgórna 4D

poniós³ mieszkaniec £obza. Obecnie w sprawie tej prowadzone s¹
czynnoœci wyjaœniaj¹ce w sprawie o
wykroczenie z art. 124 kw.
(kp)

Zapraszamy

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635
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Wandale niszcz¹ now¹ promenadê
(£OBEZ). W pi¹tek rano
mieszkañcom miasta
korzystaj¹cym z
promenady ukaza³ siê
przera¿aj¹cy widok:
siedem ³awek
wyrwanych i
wrzuconych do rzeki.
Dwie ³awki ¿eliwne,
znajduj¹ce siê obok
pomnika – zniszczone.
Zniszczone zosta³y
równie¿ tablice.
To, co sta³o siê w minionym tygodniu na promenadzie, wskazuje,
¿e £obez sta³ siê ju¿ niebezpiecznym
miastem. Promenada zosta³a zdemolowana po ukazaniu siê w gazetach
informacji policji, ¿e zosta³y tam
wzmo¿one patrole zarówno w dzieñ,
jak i w nocy i apel o reakcje mieszkañców na niew³aœciwe zachowania
znajduj¹cych siê tam osób.
- To jest nienormalne! Jakim debilem trzeba byæ, ¿eby to zrobiæ, jakim
zwierzêciem? Tak ³adnie by³o zrobione, a debile, tak, debile, bo inaczej nie
mo¿na tego nazwaæ wszystko zniszczyli w jedn¹ noc. Oni nie zrobili tego
w ciszy i w ci¹gu godziny. Nikt nie
dzwoni³ na policjê? Gdyby patrol
policji chocia¿ raz na dwie godziny
zjawi³ siê tutaj, to nie by³oby tego.
Zawsze tu przychodzê rano na spacer, mam s³abe nogi, siadam na ³awkach od czasu do czasu, aby sobie
odpocz¹æ. Czy te obok pomnika papie¿a te¿ zosta³y zniszczone? Tak?
Najgorsze jest to, ¿e nic takim nie
zrobi¹ – powiedzia³a mieszkanka
£obza, któr¹ spotkaliœmy w pi¹tkowy ranek na promenadzie.
- Przeszkadza³o im, ¿e ktoœ tu
przychodzi, tylko patrzeæ, kiedy roz-

wal¹ latarnie. Przecie¿ to by³o ich
ulubione miejsce spotkañ – powiedzia³ inny mieszkaniec.
Takich i podobnych g³osów by³o
wiele. Ludzie zaczepiali nas i wyra¿ali swoje oburzenie, nie przebieraj¹c
w s³owach i ze smutn¹ konkluzj¹, ¿e
albo policja nie z³apie sprawców,
albo jeœli z³apie – zostanie to uznane
za ma³¹ szkodliwoœæ czynu.
O tym, ¿e £obez staje siê coraz
bardziej niebezpiecznym miastem
œwiadczy zarówno liczba osób bior¹cych udzia³ w aktach wandalizmu,
jak i poziom agresji. Podczas niszczenia fontanny i skrzynki energetycznych udzia³ bra³o oko³o 18 osób,
wykazuj¹cych siê szczególn¹ agresja, nienawiœci¹ i brutalnym zachowaniem. Podobnie byæ mo¿e by³o na
promenadzie. Wandale wyrwali a¿
siedem ³awek i wrzucili do rzeki. Dwie
po³amali. Wyrwano tablice i je równie¿ zniszczono.
Zaczyna siê od wy¿ywania siê na
fontannie, ³awkach, tablicach – a co
potem? Jeœli tu spora ju¿ grupa osób
czuje siê bezkarnie to jak daleko jeszcze do napadów na ludzi, pobiæ,
wymuszeñ, rabunków? Czy to ju¿ nie
czas, aby podj¹æ radykalne i zdecydowane dzia³ania wobec ka¿dego,
kto zachowuje siê niezgodnie z prawem i z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego? Ju¿ wyjœcie nie tylko na
promenadê, ale i ulice miasta w godzinach wieczornych jest niebezpieczne, co bêdzie dalej?
Podziwiamy, jak jest w innych
miastach – piêknie i zadbanie, ¿e s¹
miejsca odpoczynku, podziwiamy,
jak jest na zachodzie, a u nas nic nie
mo¿e byæ, bo wszystko niszczy grupa osób, albo grupy osób. Tak jest
nie tylko z dala od miasta w miejscach wypoczynku, ale i w centrum
miasta. Czy to ju¿ czas, aby wymusiæ
bardziej wzmo¿one dzia³ania policji?
Mo¿e warto wezwaæ posi³ki z ze-

wn¹trz, bo z drugiej strony co zrobi
jeden-dwóch policjantów na patrolu nocnym, wobec kilkunastoosobowej rozwœcieczonej grupy zapewne pod wp³ywam dzia³ania œrodków
odurzaj¹cych? Mo¿e ju¿ czas na
has³o: „Zero tolerancji” wobec wandali? Przecie¿ za wszystkie ich szkody p³acimy my – mieszkañcy.

Niebawem zostanie og³oszony
przetarg na monitoring, jednak monitoring zda egzamin tylko wówczas,
gdy nagrania z kamer bêd¹ œledzone
na bie¿¹co, a nie po fakcie, aby
sprawdziæ przebieg wydarzeñ w danym miejscu, bo i na kamery znajdzie
siê sposób: kominiarka, albo zmiana
miejsca spotkañ wandali.
MM
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Ratusz wci¹¿ w remoncie
(RESKO). Zgodnie z
pierwotnymi za³o¿eniami
remont ratusza mia³
zakoñczyæ siê
z koñcem maja.
Jest sierpieñ, a prace
w Resku wci¹¿ trwaj¹.
Co spowodowa³o
opóŸnienia?
Reski ratusz zgodnie z dokumentacj¹ zosta³ zbudowany w 1845 roku.
W póŸniejszych okresach powsta³y
dobudówki, jedna od strony koœcio³a w latach wojennych, druga bêd¹ca dobudow¹ piêtra w czasach powojennych. Ca³oœæ zosta³a wpisana
do rejestru zabytków i obecnie to
konserwator ma ostateczne s³owo
przy wykonywaniu jakichkolwiek
prac remontowo-budowalnych na
obiekcie.
Zgodnie ze specyfikacj¹ przetargow¹ firma wykonuj¹ca zadanie ma
wykonaæ roboty polegaj¹ce na remoncie elewacji Urzêdu Miejskiego.
W zakres zadania wchodzi w szczególnoœci: zbicie tynku od poziomu
terenu do poziomu œciany fundamentowej, uzupe³nienie ubytków
fug w fundamencie oraz kapinosie
fundamentu, czyszczenie oraz impregnacja kamieni fundamento-

wych, ob³o¿enie œciany fundamentowej w brakuj¹cych miejscach oraz
nowej czêœci budynku ok³adzinami
kamiennymi w kolorystyce i uk³adzie
œciany fundamentowej starej czêœci
budynku, wykonanie boniowania,
pilastrów, blendów okiennych
zgodnie z projektem wykonawczym,
odbicie, naprawa i uzupe³nienie luŸnych tynków, malowanie elewacji
farbami silikatowymi lub krzemianowymi zgodnie z kolorystyk¹ zawart¹
w projekcie, uzupe³nienie ubytków
parapetów zewnêtrznych, demonta¿
i ponowny monta¿ instalacji zewnêtrznej w rurach ochronnych u³o¿onych w bruzdach, demonta¿ istniej¹cych kamer oraz monta¿ dwóch
kamer obrotowych na wysiêgnikach wraz z okablowaniem i rejestratorem.
Kolejnym zadaniem mia³ byæ demonta¿ murku os³onowego przy
schodach g³ównych i wykonanie
nowego z nowej ceg³y klinkierowej
w kolorystyce zbli¿onej z elementami wykoñczeñ œciany fundamentowej. Podczas prac okaza³o siê jednak, ¿e w tym miejscu znajduje siê
kamieñ. Konserwator zabytków postawi³, aby zosta³ kamieñ, zamiast
projektowanej ceg³y klinkierowej.
To w³aœnie fakt, i¿ obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, sprawi³, ¿e przesun¹³ siê w czasie termin
zakoñczenia prac. Przed³u¿y³y siê
bowiem uzgodnienia z konserwato-

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBREJ
Zgodnie z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z póŸn. zm.) podaje siê
do publicznej wiadomoœci informacjê:
1. w sprawie przyst¹pienia do opracowania dokumentu pn.
„Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Dobra na lata
2012-2015 z perspektyw¹ na lata 2016-2019 wraz z Prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko".
2. Z dokumentami sprawy tj. projektem dokumentu, prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko, stanowiskami innych organów
mo¿na siê zapoznaæ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej,
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. Nr 14, w godzinach pracy
Urzêdu tj. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 730
do 1530 oraz na stronie BIP Urzêdu Miejskiego
http://bip.dobragmina.com.pl/
3. Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w nastêpuj¹cy sposób:
- w formie pisemnej - na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
- ustnie do protoko³u - osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Dobrej w biurze nr 14 (w godzinach przyjêæ interesantów),
- za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: sekretariat@dobragmina.pl
Wszelkie uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w terminie 21 dni od daty
ukazania siê niniejszej informacji. Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie
wskazanego terminu pozostawia siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Dobrej.

rem zwi¹zane z zakresem i sposobem
wykonania prac na budynku a tym
samym i dokumentacj¹ oraz pozwoleniem na budowê. Okazuje siê równie¿, ¿e nie zawsze zamówione materia³y trafiaj¹ takie, jakie zamawiano.
W zwi¹zku ze specyficznymi wymaganiami w odniesieniu do zabytków,
czas oczekiwania na prawid³owe
materia³y równie¿ wyd³u¿a siê.
Kiedy wiêc planowane jest zakoñczenie remontu? Trudno stwier-

dziæ, bowiem przed³u¿ono ju¿ termin
wykonania remontu do koñca sierpnia, jednak ju¿ wiadomo, ¿e jest on
nierealny. Obecnie firma oczekuje na
prawid³ow¹ farbê (przys³ano niezgodn¹ z zamówieniem). Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie – czyli
akurat do koñca terminu. Dodatkowym utrudnieniem bywaj¹ warunki
pogodowe, bo gdy nad Reskiem
burza i ulewy, prace si³¹ rzeczy nie s¹
wykonywane.
MM

AKCJA WYSTAWKA
23-24 SIERPNIA 2013 r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy £obez
Burmistrz £obza informuje, ¿e w dniach 23-24 sierpnia 2013
r. przeprowadzona bêdzie bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych mieszkañców Gminy
£obez. Podczas zbiórki odbierane bêd¹: meble, dywany, wyk³adziny, stolarka budowlana, sprzêt AGD i RTV, opony i inne tego typu
wielkogabarytowe sprzêty. Zabrania siê wystawiania: gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.
W rejonie zabudowy jednorodzinnej prosimy o wystawienie
odpadów przed posesjê (w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu zbieraj¹cego odpady), natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) - w rejonie miejsc ustawienia pojemników na
odpady komunalne.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i wystawianie odpadów w taki sposób, aby nie stwarza³y utrudnieñ dla poruszaj¹cych
siê osób i pojazdów. Zbiórkê odpadów wielkogabarytowych, na
zlecenie Gminy, prowadziæ bêdzie firma Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 19A,
telefon kontaktowy: 91 3974465.
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Norki grasuj¹ po Rekowie, a
(CZACHOWO-REKOWO,
gm. Radowo Ma³e). Co
zadusi³o kaczki w
Rekowie? Mieszkañcy
twierdz¹, ¿e norka i na
dowód pokazuj¹
zwierzê, które zabili w
kurniku. Przedstawiciel
fermy utrzymuje,
¿e norka pad³a dwa
miesi¹ce temu, poddaj¹c
w w¹tpliwoœæ, czy to
rzeczywiœcie norka
amerykañska czy
mo¿e... czarna magia.
- Kilka dni temu z fermy w Czachowie uciek³y norki. Znalaz³y siê
u nas, w Rekowie. Zagryz³y mi 10
kaczek i zaatakowa³y kurê, znalaz³am j¹ ca³¹ zakrwawion¹. Kierownik w Czachowie ca³kowicie zignorowa³ ten fakt, chocia¿ zawioz³am
na fermê zagryzione kaczki - powiedzia³a mieszkanka Rekowa, która
zg³osi³a siê do nas po wizycie na
fermie w Rekowie. - Posz³am nakarmiæ kaczki, które by³y zamkniête w
klatce. Gdy otworzy³am klatkê,
okaza³o siê, ¿e 10 kaczek by³o zaduszonych, a pomiêdzy nimi siedzia³a norka i patrzy³a na mnie. W ogóle nie ba³a siê mnie, co œwiadczy o
tym, ¿e jest przyzwyczajona do
widoku ludzi. By³am tak zaskoczona, ¿e norka w koñcu mi uciek³a.
Postanowiliœmy jednak j¹ z³apaæ i
przy zaanga¿owany ca³ej rodziny
zabiliœmy j¹. Wszystko dzia³o siê w
ogrodzonym terenie. Kaczki by³y

ju¿ prawie doros³e, po wyduszeniu
s¹ tylko padlin¹. Klatki mia³y drewniane szczebelki, norka nie mog³a siê
do niej dostaæ, to ponadgryza³a je z
jednej i drugiej strony tak, ¿e wcisnê³a siê do œrodka. Nie mog³a jednak wyjœæ.
Na drugi dzieñ zauwa¿y³am, ¿e
jedna z kur ma zakrwawione pióra,
krew ciek³a strumieniem po szyi.
Norka tak atakuje. Coœ musia³o j¹
sp³oszyæ, mo¿e zosta³a zaatakowana przez koguta. Œwiadczy to jednak
o tym, ¿e jest u nas wiêcej norek.
Norka musia³a wróciæ, bo jedna z
kaczek by³a wygryziona od strony
szyi.
Zapakowa³am kaczki do samochodu i pojecha³am z nimi do fermy
norek. Brama by³a zamkniêta, wiêc
wesz³am na teren budowy, przecie¿
przed bram¹ nikt mnie nie widzia³.
Kierownik zacz¹³ na nas krzyczeæ i
wymachiwaæ rêk¹ przed twarz¹, wyprowadzaj¹c przed bramê, nawet nie
chcia³ zajrzeæ do samochodu, twierdz¹c, ¿e nic z jego fermy nie uciek³o
– doda³a mieszkanka Rekowa.
W poniedzia³ek pojechaliœmy do
fermy norek, aby porozmawiaæ na
temat zdarzenia, jakie opisaliœmy
powy¿ej. Nie zostaliœmy wpuszczeni na teren fermy. Rozmowa z przedstawicielem fermy by³a tak zaskakuj¹ca, ¿e postanowiliœmy przytoczyæ
jej fragmenty.
- Otrzymaliœmy informacjê, ¿e
uciek³y wam norki.
- To fajn¹ informacjê macie. To
tyle?
- Nie, mamy te¿ zdjêcia.
- Nie uciekaj¹ ¿adne norki, widzi
pani, ¿eby biega³y tu jakieœ norki?
Pokazaliœmy zdjêcie martwej norki.

Têdy zabójca dosta³ siê do swojej ofiary

Kaczka z odgryzion¹ g³ow¹

Fermy pojawiaj¹ siê tam, gdzie jest wysokie
bezrobocie

- Ca³kiem nie¿ywa, to tutaj by³o?
Przy budowie? To tutaj mo¿e gdzieœ
pad³a, no.
- Na wsi. Wydusi³a trochê drobiu.
- To ja nic o tym nie wiem.
- Wie pan, bo ta pani, która by³a

u nas, by³a te¿ u pana. Widocznie nie
jest odpowiednio zabezpieczone.
- By³a u mnie? No i co?
- Zacz¹³ j¹ pan traktowaæ tak niepowa¿nie, jak i mnie.
- Jak niepowa¿nie? Nie da siê
przy budowie zabezpieczyæ. Teraz
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mo¿e to czarna magia
nie ucieknie nic, nie ma szans, ¿eby
coœ uciek³o, bo to wszystko siedzi w
klatkach. Po prostu przy transporcie, jak by³ transport norek, to mog³o
coœ po drodze uciec, ale nie uciec z
fermy, ale z auta – jedynie, a tak nie
ma szans.
- Jeœli dochodzi do takiej sytuacji, ¿e ludziom norki wyduszaj¹
drób, kto jest za to odpowiedzialny?
- To ja oczywiœcie zap³acê za to,
jak bêdê to widzia³, oczywiœcie zap³acê za ka¿da kurê. Na pocz¹tku, tak
jest przy ka¿dej fermie, stoj¹ autami
i wszyscy przyje¿d¿aj¹, bo chc¹ pieni¹dze, bo kura gdzieœ zginê³a, bez
kury, s¹ nawet takie myki, ¿e potrafi¹
przynieœæ zdech³ego z innej fermy, ¿e
znaleŸli to, ¿eby im pieni¹dze daæ.
- Co Kowalski powinien zrobiæ?
Zdjêcia?
- Nie, wystarczy, ¿e przyjedzie z
kur¹, jak uznam, ¿e to jest od mojej
norki...
- A sk¹d pan bêdzie wiedzia³, ¿e to
od pana norki?
- No w³aœnie, nie wiem. Ale jeœli
przyjedzie normalny cz³owiek i bêdzie normalnie ze mn¹ rozmawia³, to
ja zap³acê za te norki. One teraz nie
bêd¹ uciekaæ, za miesi¹c dwa nikt
tutaj nie przyjdzie, nikt nie przychodzi tylko jedna pani by³a. Tutaj pracuj¹ ludzie, którzy tu mieszkaj¹ i te¿
siê pytam. Ani jedna kura nie zginê³a, ani nic. Na pocz¹tku, jak by³ przejazd, jakieœ dwa miesi¹ce temu, to
mog³y z auta uciec. A teraz nie ma
szans, aby coœ uciek³o, widaæ, jak
jest zabezpieczone. Dziêki takiej fermie wszyscy wko³o maj¹ pracê, to
paliwo, karmiarki trzeba robiæ, wszelkie prace, budowlañcy, tak naprawdê to wszyscy s¹ szczêœliwi, ¿e maj¹
pracê i maj¹ pieni¹dze, bo z tego
wszyscy maj¹ pieni¹dze.
- Co trzeba zrobiæ, aby otrzymaæ
odszkodowanie?
- To siê nale¿y, ale nie ma szans,
aby norka wydusi³a 10-15 kur. To jest
takie..., ludzie sobie tylko tak wyobra¿aj¹. Gdyby norka uciek³a, to
ona zaraz padnie. Ma pani zdjêcie,
jak ona pad³a, bo ona nie prze¿yje.
- Ona sama nie pad³a.
- Nie jest nauczona sama ¿yæ.
Gdyby mi przynieœli tê norkê, to ja
da³bym za ni¹ pieni¹dze, ¿eby ona
nie le¿a³a, bo muszê j¹ daæ do utylizacji, ¿eby choroby siê nie roznosi³y.
Tylko jedna pani przyjecha³a, ¿eby
mi chocia¿ pokaza³a, ¿e ma jak¹œ
kurê, czy coœ.
- Z kim rozmawia³am?
- Ze mn¹, ja to mówiê prywatnie,
mówiê jak jest, jakie s¹ realia. Przy
ka¿dej fermie wko³o wszêdzie tak
jest, wszêdzie ustawiaj¹ siê ludzie, tu

nie s¹ tylko norki, s¹ kuny. Ta norka
jest padniêta, ona nie skacze na coœ
tam. Ja te¿ mogê zdech³¹ norkê wyci¹gn¹æ z zak³adu, po³o¿yæ tu i powiedzieæ, ¿e ona biega³a. Ka¿dy, kto
by przyszed³ i normalnie ze mn¹ rozmawia³, to ja jestem w stanie pojechaæ na to miejsce, zobaczê, jak to
wygl¹da, za³o¿ê klatkê i zap³acê i tyle.
- Jeœli norka dwa miesi¹ce temu
przy transporcie uciek³a, a pogryzienie by³o kilka dni temu, to ona jednak
prze¿y³a na wolnoœci.
- To nie jest mo¿liwe. Czy pani to
rozumie?
- Ale ja zdjêcie robi³am dzisiaj.
- Ale ona jest padniêta.
- Przez dwa miesi¹ce to ju¿ futra
by z niej nie by³o, przy takich upa³ach.
- Przynieœ mi pani kurê, to ja za ni¹
zap³acê, jeœli bêdê widzia³, ¿e to jest
ugryzienie od norki. Mo¿e ugryŸæ,
ale to bardzo rzadko siê zdarza. To
jest wy³udzanie pieniêdzy, pójdzie,
powie, przyjedzie nastêpna, a za
chwilê nastêpny i nastêpny, ja nic
innego bym nie robi³, tylko wszystkim tutaj p³aci³, kto przeje¿d¿a, bo ja
mam fermê norek. To nie jest prawda,
co mówi¹. Do Czachowa ile jest?
Kilometr? Nie by³o jeszcze cz³owieka.
- Mogê napisaæ, ¿e maj¹c dowody, ferma p³aci odszkodowanie?
- Oczywiœcie, tak jest wszêdzie.
Jak ktoœ przyjedzie i powie, ¿e coœ
widzia³, ¿e mo¿e jemu zagryz³o i coœ
le¿y, to siê jedzie i sprawdza i je¿eli
faktycznie jest zagryzione, to zak³ada siê ³apkê i siê j¹ ³apie. Jak siê j¹
z³apie i bêdzie to norka, to p³aci siê
pieni¹dze za kury, czy za coœ tam. To
jest nie moja wina, ¿e norka kiedyœ
tam uciek³a, jak nie jest kogoœ win¹,
¿e kury chodz¹. Tak jest wszêdzie i
tak jest zawsze. Gdyby ta pani pokaza³ mi te kaczki. Ile? 10? Akurat tam
dziesiêæ kaczek pad³o. Tak w³aœnie
jest, wymyœlaj¹ sobie ró¿ne rzeczy.
Ja siê nie k³óci³em, one wpad³y i krzycza³y na mnie. Za dwa miesi¹ce w
ogóle ucichnie coœ takiego.
- Ile tu bêdzie matek?
- To bêdzie tylko latem, to jest po
to, aby by³o wiêcej miejsca. Z innych
ferm przywioz¹, by siedzia³y po jednej w klatce, aby mia³y lepiej. PóŸniej
bêdzie zamykane i znowu bêd¹ siedzieæ 3-4 miesi¹ce tu. Taka letnia ferma. A co jej wygryz³o te kaczki?
- To, co tutaj le¿y – na zdjêciu.
- To nie jest norka.
- A co to jest?
- Czemu piór nie ma w pysku,
tylko na boku? Z nie¿yw¹ nork¹
mo¿na zrobiæ wszystko. Je¿eli w ogóle to jest norka.

- A co to mo¿e byæ?
- Nie wiem, mo¿e czarna magia.
Fermy norek powstaj¹ w Polsce
jak grzyby po deszczu, panuje tu
bowiem sprzyjaj¹cy klimat dla rozwoju tego typu inwestycji. Jednym
z najwa¿niejszych argumentów jest
praca. Przy du¿ym bezrobociu inne
kwestie odchodz¹ na bok. Inwestorzy szczególnie upodobali sobie tereny zachodnie: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Polska równie¿ daje inwestorom dobre
warunki prosperowania, w takich
krajach jak np. Wielka Brytania,
Szwajcaria czy Austria nie wolno
prowadziæ takich ferm, w innych
hodowla zwierz¹t futerkowych jest
bardzo ograniczona i nie za bardzo
siê op³aca.
A jednak w naszym kraju norek
¿yje sporo. Bêd¹c na wolnoœci, wybieraj¹ pobli¿e zaroœniêtych szuwarami brzegi rzek, strumieni albo stawów. Pomiêdzy ferm¹ norek w Czachowie a Rekowem jest zbiornik
wodny, z dala od ludzi, gdzie nikt nie
przeszkadza. Norka nie jest mi³ym
zwierz¹tkiem-maskotk¹. To drapie¿ca, który, gdy ju¿ dostanie siê do
kurnika zabija szybko i sprawnie wiêcej ptaków, ni¿ potrzebuje na po¿ywienie. Nieobce s¹ ataki na du¿o
wiêksze zwierzêta od niej. Potrafi
zaatakowaæ nawet ³abêdzie. Niektóre œrodowiska naukowe, po których
w³odarze i przedstawiciele ferm powtarzaj¹ s³owa, twierdz¹, ¿e norka
nie tylko nie jest w stanie prze¿yæ na
wolnoœci, ale nawet prze¿uæ upolowanego miêsa. A tymczasem w latach 50. ubieg³ego wieku wypuszczono w Zwi¹zku Radzieckim tysi¹-

Kura, która prze¿y³a atak
drapie¿cy, ale zosta³a
poraniona

ce zwierz¹t, które doskonale zaadaptowa³y siê i ¿yj¹ w stanie dzikim. Nie
trzeba jednak daleko szukaæ. Bardzo
dobrze norka amerykañska ma siê
równie¿ w ujœciu Warty, gdzie jest jej
najwiêksze zagêszczenie w Europie.
To s¹ norki, które kiedyœ uciek³y z
ferm. W Rekowie równie¿ by³a norka
z fermy, a nie kuna czy wydra, jakby
chcieli niektórzy, nie by³a to te¿
¿adna czarna magia.
MM

Mieszkañcy wykonali samos¹d na zabójcy
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Urlop na Bia³orusi. Wyjazd na Kresy.
Tak jak pisa³em w poprzedniej
czêœci, pojechaliœmy na Bia³oruœ
przez Wilno. Przed wyjazdem szukam w internecie informacji o Kiemieliszkach, gdzie prawdopodobnie
mieszkali Rynkiewicze i Cejkowie lub
Ceykowie, ze strony babci. Ju¿ w
Wilnie ciocia Zosia doda, ¿e to byli
Ciejkowie. PóŸniej przekonam siê, ¿e
wiele tych samych nazwisk, zw³aszcza na cmentarnych nagrobkach,
ró¿ni siê, najczêœciej samog³oskami.
Trzeba braæ pod uwagê, ¿e wtedy
ludzie nie umieli pisaæ, a wymawiali
ró¿nie. Zdarza³o siê, ¿e kamieniarz
robi³ b³êdy kuj¹c nazwisko w kamieniu. On te¿ nie zawsze by³ piœmienny
i czêsto odwzorowywa³ tylko litery
zapisane na kartce papieru. St¹d
mog¹ byæ a¿ trzy wersje nazwisk
tego samego rodu.
Szperaj¹c w internecie natrafiam
na spis parafian z 1909 roku. Ksiêgi
parafialne to kopalnia wiedzy wszelakiej, od genealogicznej po historyczn¹. By³y jednak czêsto niszczone podczas wojen i rabunków, jakich
kresom nie oszczêdzi³a historia. To
by³y kiedyœ tzw. ziemie niczyje, o
które przez wieki toczono wojny.
Opisuje to bardzo plastycznie Joanna Wieliczka-Szarkowa w wydanej
dwa lata temu ksi¹¿ce „Czarna ksiê-

ga Kresów”. A¿ wierzyæ siê nie chce,
ile ludzie wycierpieli na tych ziemiach, a jednoczeœnie coœ ich tu ci¹gnê³o, ¿e przybywali ze wszystkich
stron. To chyba najwiêkszy tygiel
etniczny Europy, zanim nie wykszta³ci³y siê pañstwa narodowe. Tu
przebiega³y wci¹¿ zmieniaj¹ce siê
granice nie tylko pañstw, ale cywilizacji i kultur, wojen i frontów. Czy to
by³y najazdy moskiewskie lub tatarskie, wojna polsko-bolszewicka i
druga wojna œwiatowa, zostawia³y
po sobie zgliszcza dworków, zaœcianków, koœcio³ów, ca³ych wsi i
miasteczek. To co budowano nieraz
przez stulecia, potrafi³o znikn¹æ w
ci¹gu jednej po¿ogi. W ten sposób
ginê³y bezpowrotnie dzie³a sztuki,
architektury, dokumenty, ca³e biblioteki.
Osta³y siê nieliczne, jak drewniany koœció³ w Kiemieliszkach, wzniesiony przez Stanis³awa Pruszyñskiego wzniesiony w 1900 r., na miejscu drewnianej œwi¹tyni z 1781 r.
Gdy docieramy do koœcio³a, kierujemy siê do plebanii, stoj¹cej obok. To
drewniany domek pokryty eternitem, ze studni¹ stoj¹ca przed domen.
Z ogródka wychodzi m³ody cz³owiek, który okazuje siê proboszczem
tutejszej parafii. Trzeba pamiêtaæ, ¿e

Tablica pami¹tkowa w koœciele w £azdunach

U góry: na plebani u proboszcza w Kiemieliszkach.
Na dole: cmentarz w Kiemieliszkach.

Pa³ac Tyszkiewiczów
w Wo³o¿ynie, w którym
obecnie mieœci siê
prokuratura i milicja.
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Œladami przodków i polskiej historii

Koœció³ w £azdunach Bobrowiczach
wszystkie koœcio³y w okresie panowania tu Zwi¹zku Sowieckiego zosta³y zamienione na magazyny, sale
kinowe, a nawet muzea ateizmu.
Obecnie czêœæ dawnych polskich
koœcio³ów zosta³a przywrócona liturgii i trwa ich odbudowa. Jednak o
ile ³atwiej jest odbudowaæ œciany,
trudniej odbudowaæ wspólnotê.
Ca³a wieœ nadal pracuje w ko³chozie,
które na Bia³orusi zachowa³y siê w
stanie prawie ¿e nie naruszonym.
Niestety, tworzy³y one i tworz¹ specyficzn¹ kulturê ko³chozow¹. Proboszcz do jednych z najwiêkszych
problemów zalicza pijañstwo. Próbuje coœ z tym zrobiæ, ale praca wydaje siê ponad jego si³y. Sam robi
wszystko; naprawia, kosi, uprawia
ogród, gotuje, zajmuje siê koœcio³em
i parafianami. I znik¹d pomocy, bo
wko³o, na ogromnych przestrzeniach, jest podobnie. To codziennoœæ koœcio³a katolickiego w tym
kraju. Ksi¹g parafialnych nie ma.
W³adze zabra³y i wywioz³y. Dok¹d –
nie wiadomo. Oprowadza nas po
œwi¹tyni. Tu jakby zastyg³y wieki.
¯egnamy siê z nadziej¹ na ponowne
odwiedziny i mo¿e jak¹œ pomoc w
przysz³oœci.
Jedziemy do Mo³odeczna, do
rodziny Ireny Lenkiewicz. Tu bêdziemy spaæ i robiæ wypady w okolice. Jednym z pierwszych takich jest
wyjazd do £azdun, które granicz¹
przez ulicê z Bobrowiczami. St¹d
pochodzi mama Ireny – Janina z
domu Bojarczuk, mieszkaj¹ca w Dalnie pod £obzem. Po drodze zatrzymujemy siê w Wo³o¿ynie, by obejrzeæ koœció³ i resztki po maj¹tku
Tyszkiewiczów. To dawny zespó³
pa³acowo-parkowy. W jednej czêœci
mieœci siê obecnie jakaœ instytucja
wojskowa, zamkniêta dla ludzi, w
drugiej – prokuratura i milicja.
Wchodzimy na schody, ogl¹damy
szyldy, robimy zdjêcia i odje¿d¿amy.

Na chwilê zatrzymujemy siê w
Wiszniewie. Trzeba obejrzeæ stary
koœció³ek z XV wieku. Akurat natrafiamy na pogrzeb. Z boku typowa dla
kresowej polskiej architektury
dzwonnica nad bram¹ z trzema dzwonami. Na ka¿dym odlane sentencje z
nazwiskami fundatorów. Z ty³u kapliczka zbudowana na Ÿróde³ku.
Wyp³ywaj¹ca woda ma ponoæ moc
uzdrawiaj¹c¹. Obmywamy siê, obchodzimy dooko³a i wracamy. Przy
bramie trzech mê¿czyzn z samochodem czeka na trumnê. W koœciele
zaledwie kilka osób ¿egnaj¹cych
zmar³¹ starsz¹ kobietê. Zagadniêci
mówi¹ po polsku, ¿e tu m³odych ju¿
prawie nie ma. Jeden wspomina, ¿e
s³u¿y³ w wojsku w Legnicy, w ramach
Uk³adu Warszawskiego.
Jedziemy do £azdun i Bobrowicz.
Dziadek Ireny by³ tu przed wojn¹
so³tysem. PóŸniej wszystkich wywieŸli na Sybir. Zaje¿d¿amy do koœcio³a, który dziadek Bojarczuk pomaga³ budowaæ. W Bobrowiczach
mieszkali Korwin Milewscy, którzy
za³o¿yli tu szko³ê rolnicz¹.
Tak¿e i tutaj zastajemy m³odego
proboszcza. Ksi¹dz Andrzej Burak
akurat remontuje wie¿ê koœcio³a,
uszkodzon¹ podczas burzy. Zaprasza nas na plebaniê, czêstuje kaw¹ i
opowiada o pracy i problemach.
PóŸniej jedziemy na pobliski cmentarz, gdzie jest grób Bojarczuków. Po
dziesiêcioleciach przerwy ksi¹dz
œwiêci to miejsce i modlimy siê za
dusze przodków. Cmentarze s¹ z regu³y zaroœniête krzakami, nagrobki
krusz¹ siê, litery zacieraj¹, krzy¿e
pochylaj¹. Jedna cywilizacja odesz³a, zosta³a zniszczona, a druga nie
ma si³y zaj¹æ jej miejsca, podnieœæ
siê, oderwaæ od ziemi i wystrzeliæ ku
niebu. ¯ycie toczy siê wokó³ prze¿ycia. Ksi¹dz Andrzej opowiada, ¿e
chcieli mu w pobli¿u koœcio³a postawiæ chlewniê. Ziemie wokó³ nale¿¹

Ksi¹dz Andrzej opowiada nam o historii wmurowania tablicy.
Na dole: na cmentarzu przy grobie Emilii Bojarczuk w Bobrowiczach.

Na cmentarzyku wœród pól pochowano ¿o³nierzy AK zastrzelonych przez
Sowietów: spoczywaj¹ tu m.in. Kwacz, Zió³kowski, Walko, Janinko, Wolski.

do ko³chozu, a ten do ogromnego
sowchozu, siêgaj¹cego do Grodna.
Narobi³ szumu i odst¹pili. Msze odprawia tylko po polsku. Przekonuje
ludzi, by to zaakceptowali. Denerwuje siê, gdy pytam, dlaczego na
niektórych przedwojennych nagrobkach nazwiska s¹ pisane po
polsku, a w póŸniejszym okresie po
rosyjsku, tej samej rodziny. Sam jest
tym zdegustowany, bo – jak mówi –
jak ojciec by³ Burak, to i on jest Burak, a nie jakiœ Buriak.
Jedziemy, bo chce nam coœ poka-

zaæ. Po kilku kilometrach zatrzymujemy siê przy kawa³ku ogrodzonego
terenu. To cmentarzyk wœród pól. W
œrodku ogrodzona kwatera z kilkoma
krzy¿ami i tablic¹. Mówi, ¿e tutaj
Sowieci zabili kilku ¿o³nierzy Armii
Krajowej. Nie ma komu zadbaæ o to
miejsc. Tak tu jest wszêdzie; wszystko czernieje, rozpada siê, zaciera,
choæ jeszcze istnieje. Póki s¹ jeszcze
jakieœ œlady, chce po nich iœæ, bo
oprócz tego, ¿e jest ksiêdzem, czuje
siê Polakiem. Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz
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Czekanie na Godota, czyli niech ktoœ
przyjdzie i zainwestuje
(£OBEZ). Niezwykle wdziêcznym materia³em do przestudiowania jest Strategia rozwoju gminy na
lata 2013-2020. W minionym tygodniu pisaliœmy o turystyce i promocji, w tym wydaniu o kulturze, gospodarce i rozwoju.
W strategii rozwoju gminy mo¿na wyczytaæ wiele interesuj¹cych
pere³ek, m.in. tak¹, ¿e w £DK prê¿nie
dzia³a „Klub Nauczyciela”, który
prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. „Czêsto urz¹dzane s¹ wystawy i prezentacje dorobku twórców zwi¹zanych z klubem.
Odbywaj¹ siê tak¿e wieczory
dyskusyjne, promocje literackie.
Organizowane s¹ te¿ spotkania towarzyskie, imprezy okazjonalne,
ogniska i œwiêta plenerowe”. Interesuj¹ce s¹ te zdania, aczkolwiek nie
do koñca zgodne z prawd¹, a prawda
jest taka, ¿e Klub delikatnie rzecz
ujmuj¹c, zosta³ wyprowadzony z
£DK, bo tam nie by³o dla niego miejsca. I ju¿ nie dzia³a. Ostatnia promocja literacka odby³a siê z prywatnej
inicjatywy w ksiêgarni „Wspó³czesna” i zorganizowa³ j¹ w³aœciciel
ksiêgarni Jerzy Mechliñski, a mia³o
to miejsce w ubieg³ym roku. Tym samym fa³szywe jest inne stwierdzenie, znajduj¹ce siê na stronach strategii, ¿e £DK organizuje liczne wernisa¿e. Trudno powiedzieæ, kiedy
mia³ miejsce ostatni. Bywaj¹ wystawy – najczêœciej prac plastycznych
dzieci, wykonanych na kartkach A3.
O wystawach malarskich, fotograficznych czy graficznych £obez
dawno nie s³ysza³, bynajmniej w
£DK.
Ameryka ju¿ przerobi³a kilka dorobków demokracji, w tym wandalizm m³odzie¿y, która nie mia³a gdzie
wy¿yæ siê fizycznie, artystycznie
czy intelektualnie, z braku zajêæ demoluj¹c wszystko, co siê da. Teraz w
£obzie mamy do czynienia z aktami
wandalizmu. Mo¿e wreszcie zarówno radni, jak i w³odarze miasta pojm¹,
¿e nie remont sali pod wynajem na
wesela i sprzeda¿ garnków jest najwa¿niejszy, a otwarcie siê na m³odzie¿ i jej oczekiwania. A trudno
mówiæ o otwartoœci, gdy nie pozwala siê zorganizowaæ teatru, gdy nie
udostêpnia siê oœrodka dla osób,
które chc¹ tañczyæ cokolwiek innego, ni¿ taniec ludowy, nie jest siê
otwartym, gdy blokuje siê mo¿liwoœæ æwiczeñ czirliderkom itd., itd.
W £DK nie ma ¿adnych inicjatyw, bo wci¹¿ brakuje miejsca, czasu
i pieniêdzy. Ile jeszcze m³odzie¿ zde-

moluje, ilu z nich wejdzie na przestêpcz¹ œcie¿kê, nim zostanie zrozumiana jedna rzecz – nale¿y stworzyæ
m³odzie¿y alternatywê, nie tylko
sportow¹ i pograjkow¹.
Wspó³praca z zagranic¹
Gmina £obez wspó³pracuje z 7
gminami z zagranicy. Z gmin¹ Affing
gmina £obez wspó³pracuje od 1997
roku. W strategii czytamy: „Przewodni¹ myœl¹ porozumienia jest pielêgnowanie œcis³ych kontaktów pomiêdzy mieszkañcami obu gmin,
sprowadzaj¹ce siê do rozwijania
wspó³pracy kulturalnej, turystycznej, sportowej oraz gospodarczej”.
W bawarskiej gminie mieszka 5 tys.
osób, jest to gmina rolnicza, a zak³ady przemys³owe s¹ œredniej wielkoœci. Dominuj¹ bran¿e budowlana,
drzewna i metalowa. Podobn¹
wspó³pracê podpisano w 2000 roku
z gmin¹ Svalöv po³o¿on¹ w Skanii w
po³udniowej Szwecji. W Strategii
czytamy, ¿e „Partnerstwo opiera siê
nie tylko na kontaktach kulturalnych, sportowych i artystycznych,
ale tak¿e gospodarczych, które nierzadko wykraczaj¹ poza poziom
w³adz samorz¹dowych”. Gminê zamieszkuje 13 tys. osób. Brakuje tylko konkretnych informacji – jak¹ to
wspó³pracê gospodarcz¹ nawi¹za³y
te gminy z gmin¹ £obez. Ble, ble, ble.
Kolejna gmina to KEDAINIAI
(Kiejdany – Litwa), z któr¹ gmina
£obez wspó³pracuje od 2002 roku.
Kedainiai s³ynie ze swojej starówki,
historycznych ulic, cennych dzie³
sztuki i architektury.
Z kolejn¹ gmin¹ Paikuse w Estonii (3.400 mieszkañców) wspó³praca
zosta³a nawi¹zana w 2003 r. Podstawow¹ ga³êzi¹ gospodarki gminy jest
przemys³ drzewny. W gminie istnieje
baza turystyczna przyci¹gaj¹ca licznymi atrakcjami, w szczególnoœci
park narodowy, schroniska i hotele.
Z gmin¹ Wiek w Niemczech
wspó³praca trwa od 2008 roku (1231
mieszkañców). Wiek jest miejscowoœci¹ nadmorsk¹ specjalizuj¹c¹
siê g³ównie turystyk¹ i rybo³ówstwem. W gminie rozwiniêta jest
baza turystyczna przyci¹gaj¹ca licznymi atrakcjami, gospodarstwami
agroturystycznymi, schroniskami i
hotelami. Z gmin¹ Guèa (Serbia)
wspó³praca zosta³a nawi¹zana w
2010 r. Miasto s³ynie z festiwalu trêbaczy odwiedzanego ka¿dego roku
przez kilkaset tysiêcy ludzi. Na co
dzieñ Guèa jest zamieszkiwana przez
oko³o 2000 mieszkañców. O gminie
Istra w Rosji jest zaledwie kilka s³ów

w strategii, wspó³praca zosta³a nawi¹zana w 2011 r. Nie napisano po co.
Wspó³praca z innymi gminami
zosta³a nawi¹zana w celu pozyskiwania œrodków na ró¿ne projekty,
ale i pod k¹tem rozwoju gospodarczego. Pytanie ilu mieszkañców
gminny z owej wspó³pracy skorzysta³o, ilu przedsiêbiorców z partnerskich gmin myœli o inwestowaniu w
£obzie. Ilu £obzian inwestuje w
partnerskich gminach.
Mocne i s³abe strony gminy
Jako mocn¹ stronê wymieniono
walory przyrodnicze, du¿e zalesienie – rozwiniêta gospodarka leœna,
pytanie tylko jak to siê przek³ada na
rozwój gminy? Mo¿e dobrze prosperuj¹ce tartaki, przemys³ meblowy,
przetwórstwo jagód, grzybów? Kolejn¹ mocn¹ stron¹ s¹ tradycje koñskie i znowu rodzi siê pytanie - w jaki
sposób gmina wp³ywa na rozwój,
poszerzanie tradycji koñskich, w jaki

sposób tradycje koñskie wp³ywaj¹
na rozwój gminy?
W jaki sposób gmina przez 20 lat
samorz¹dnoœci wykorzysta³a korzystne po³o¿enie, które jest kolejn¹
siln¹ stron¹? I fantastyczne zestawienie – agroturystyka i zaraz pod
tym – korzystne warunki do produkcji energii odnawialnej – wiatraki,
energia s³oñca, biogazownie, dobrze rozwiniêta infrastruktura sportowa – czyli co? Korty gro¿¹ce
uszkodzeniem zdrowia, stary stadion czy wzgórze lotniarzy? O dobrze rozwiniêtej infrastrukturze
sportowej mo¿e mówiæ np. gmina
Dobra. Kolejna pere³ka - gmina przyjazna osobom niepe³nosprawnym –
to ju¿ jest kpina z osób niepe³nosprawnych. W gminie nie ma ani jednej placówki przystosowanej dla
osób poruszaj¹cych siê na wózkach
inwalidzkich. Urzêdnicy schodz¹ do
petenta, o ile ten pokona schodek do
budynku gminy, w szko³ach podob-

Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach

Serdeczne podziêkowania
Rodzinie, Przyjacio³om, Kolegom,
S¹siadom oraz wszystkim tym, którzy
³¹cz¹c siê w bólu, uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej ukochanej
Mamy œp. Ewy Pilewskiej
sk³ada pogr¹¿ona
w bezgranicznym smutku Córka

nie, nie ma wind dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach, o kulach albo
maj¹cych problemy z chodzeniem.
Nie ma podjazdów przy schodach na
chodnikach umo¿liwiaj¹cych samodzielne pokonaniu podjazdu, zazwyczaj s¹ zbyt strome. Wyj¹tkiem jest
podjazd w œwietlicy w Ro¿nowie i na
stacji PKP. Budowane chodniki nie
uwzglêdniaj¹ potrzeb osób niewidz¹cych.
Jako s³abe strony s¹ wymienione
m.in. - wysokie bezrobocie, niskie
uprzemys³owienie – niewielka iloœæ
zak³adów przemys³owych na terenie
gminy, brak bazy przetwórczej dla
rolnictwa, niekorzystna struktura
demograficzna, nierozwi¹zany problem œrodowisk popegeerowskich.
PGR-y funkcjonowa³y do 1993 roku,
wiêkszoœæ jednak zosta³a zlikwidowana wczeœniej. Jest 2013 rok. Osoby, które urodzi³y siê w 1989 roku,
czyli na pocz¹tku ich likwidacji, maj¹
dzisiaj 24 lata i czêœæ z nich ma ju¿
w³asne dzieci. Pytanie wiêc - ile pokoleñ jeszcze musi dorosn¹æ, aby
problem wsi popegeerowskich zosta³ rozwi¹zany? Czy ktokolwiek kiedykolwiek zrobi³ analizê, czego brakuje w takich wsiach? Co przyczyni
siê do ich rozwoju? Problem pozostawiono samemu sobie z nadziej¹,
¿e siê rozwi¹¿e. Nie rozwi¹za³ siê,
mimo rozpoczêcia siê trzeciej dekady owego problemu – nie ma siê wiêc
czym chwaliæ, ¿e przez ca³y ten czas
jedyne co siê robi³o, to ustawow¹
pomoc z oœrodka pomocy spo³ecznej, która niczego dobrego nie przynios³a. Kolejna s³aba strona to rozwój szarej strefy; jeœli jest rozwój
szarej strefy, to nale¿a³oby siê zastanowiæ nad jej przyczynami i d¹¿yæ do
ich niwelowania. Na razie robi siê
wszystko, aby siê rozwija³a dalej i
czu³a siê jak p¹czek w maœle. Z jednej
strony podaje siê jako mocn¹ stronê
centralne po³o¿enie w województwie, z drugiej strony jako s³ab¹ stronê, ¿e w centrum, a nie nad morzem
czy w stosunku do du¿ych aglome-
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racji miejskich.
Brak aktualnego studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego to coœ, co ju¿ dawno odbi³o siê
na zatrzymaniu, a nawet uwstecznieniu siê gminy. Planów nie by³o i nie
ma i raczej nikt nie myœli o ich realizacji.
Kolejny punkt to ten, o którym
pisaliœmy wielokrotnie i który dzia³a
jak p³achta na byka wœród przedstawicieli szkolnictwa œredniego – niedostatecznie rozwiniête kszta³cenie
zawodowe i licealne. Póki bêdzie
pokutowaæ wyobra¿enie z lat 60., ¿e
liceum ogólnokszta³c¹ce jest bardziej presti¿owe ni¿ zawodowe, póty
bêdzie trwa³a produkcja bezrobotnych. Nikt o zdrowych zmys³ach nie
zatrudni absolwenta LO w firmie, bo
zwyczajnie w czasie kryzysu nikt nie
ma czasu ani ochoty uczyæ wszystkiego od podstaw – takie zadanie
maj¹ wykonywaæ szko³y. I jeœli w
gminie brakuje danych specjalnoœci, to podstawowym zadaniem
szkó³ jest wykwalifikowanie ich. Ale
tutaj zlikwidowano warsztaty, bo
taka by³a tendencja w kraju. Dzisiaj
nie ma kto i gdzie kszta³ciæ, chyba ¿e
w CIS-ei albo PUP-ie na niezmiernie
kosztownych spo³ecznie szkoleniach. I tutaj te¿ rodzi siê pytanie –
co gmina zrobi³a albo zamierza zrobiæ z tym problemem, prócz naniesienia go na papier?
Szanse i zagro¿enia
Szans¹ na rozwój £obza - zdaniem autorów Strategii - s¹ m.in. rozwój energetyki odnawialnej (w
szczególnoœci wiatrowej, s³onecznej i biogazowej), nowy okres programowy UE – nowe œrodki z bud¿etu UE dla Polski i gminy £obez. Kolejn¹ szans¹ jest wzrost popytu na
turystykê kwalifikowan¹ – byæ mo¿e
na przeprawy przez rzekê wp³aw oraz
wzrost popytu na us³ugi opiekuñcze
dla osób starszych.

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Stanis³awê S³yœ
z £obza.
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

Zagro¿eniami maj¹ byæ: rozwój
sieci sklepów wielkopowierzchniowych (zagro¿enie dla lokalnego
handlu i us³ug- zagro¿enie to wymienione na przedostatnim miejscu
przed wzrostem cen œrodków produkcji). Na pierwszym miejscu zagro¿eñ – emigracja ludzi m³odych,
rosn¹ce bezrobocie w kraju, starzenie siê spo³eczeñstwa, kryzys œwiatowy, negatywne tendencje w przekazywaniu zadañ gminom bez zabezpieczeñ finansowych.
Gmina ma misjê
Misj¹ gminy jest „zrównowa¿ony rozwój gminy w oparciu o unikalne walory przyrodnicze, lokalizacyjne oraz m¹droœæ i umiejêtnoœæ
wspó³pracy jej mieszkañców, rozwój
spo³ecznoœci lokalnej, czynnie
uczestnicz¹cej w ¿yciu gminy oraz
buduj¹ca w³asn¹ to¿samoœæ regionaln¹, tworzenie warunków dla coraz wiêkszej aktywnoœci gospodarczej w mieœcie i na wsiach.”
Aby poprawiæ atrakcyjnoœæ gminy, nale¿y m.in. kontynuowaæ poprawê infrastruktury w tym remonty
i budowê dróg (œrednio 2,8 km rocznie) kanalizacjê i budowê sieci sze-

rokopasmowego dostêpu do internetu, z czego ostatnio gmina jednak
zrezygnowa³a, choæ argumentacja w
Strategii o koniecznoœci budowy
jest przekonywuj¹ca.
Rozwój rynku pracy oraz ograniczanie zjawiska bezrobocia
W Strategii czytamy: „Rozwój
rynku pracy jest mo¿liwy jedynie
wówczas, gdy na terenie gminy powstan¹ nowe firmy lub nowe zak³ady produkcyjne. W tym celu nale¿y
zmodernizowaæ i uzupe³niæ infrastrukturê techniczn¹ na terenie gminy oraz podejmowaæ dzia³ania promocyjne zmierzaj¹ce do przyci¹gniêcia inwestorów. Jednym z pozytywnych efektów tych dzia³añ bêdzie niew¹tpliwie wzrost liczby nowych miejsc pracy oraz ograniczenie
zjawiska bezrobocia w gminie”.
Przera¿aj¹ce jest to, ¿e w strategii
rozwoju gminy jedynym wyjœciem z
bezrobocia jest przyci¹gniêcie firm z
zewn¹trz i ani s³owa na temat rozwoju firm rodzimych prosperuj¹cych na
rynku. To niczym czekanie na Godota, gdy swoich ca³kowicie siê lekcewa¿y i co najwy¿ej podnosi podatki.
MM

Pani Annie Skubis
wyrazy wspó³czucia
z powodu

œmierci matki
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679
Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez
Tel. 795 926 734

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

Region
Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456
Sprzedam gara¿ w £obzie przy ul.
Bocznej. Tel. 605 061 028.

Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez,
tel. 795 926 734.

Powiat gryficki
Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

Region
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców kat. C+E, tel.
607 585 561
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni (dyspozytora, spedytora) z
doœwiadczeniem, tel. 607 585 561
Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców C+E Polska –
Szwecja, tel. 607 585 561

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.

Powiat ³obeski

tygodnik ³obeski 20.8.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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

Powiat ³obeski

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze. 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka+piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena: 95 tys. Tel. 663
248 859.

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

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 48 mkw., w centrum £obza.
Cena 116 tys. z³. Tel. 532 563 549 (
po godz. 18-tej)

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989
273

Wynajmê kawalerkê w zamian za
pomoc w pracach remontowo ogrodowych. Tel. 799 144 452
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe w centrum £obza o
powierzchni 48,14 mkw., II piêtro.
Tel. 91 397 4962, 513 336 820

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240

Region

MOTORYZACJA

Wynajmê mieszkanie osobie bez
na³ogów w zamian za pomoc. Tel.
799 144 452

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Powiat œwidwiñski

Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor,
nowe opony letnie i felgi. Cena
21.900 z³. Tel. 501 894 828

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

Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39
89

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.

ROLNICTWO
Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
RADOWO MA£E (okolica) - dwupoziomiowe o pow. 75 mkw
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow.64,5 mkw
DOBRA (okolica) - 2 pokoje, parter, 54,9 mkw
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90 mkw, parter +dzia³ka
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 73,7 mkw, dzia³ka, parter
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw, parter
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9 mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63 mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - 2 pokoje, pow. 76 mkw, dzia³ka

- CENA 115.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 95000z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 98.000 z³
- CENA 80.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 95.000 z³
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POZNAJ SWOJEGO Trwa remont
DZIELNICOWEGO przychodni
DZIELNICOWI W GMINIE £OBEZ
1. Asp. Sebastian SZYLIÑSKI
- rejon s³u¿bowy nr 1

Obejmuje obszar miasta £obza w
rejonie ulic:
Akacjowa, Chopina, Cicha, Cisowa, Brzozowa, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Koœciuszki, Krótka, Kwiatowa,
Lipowa, £¹kowa, Magazynowa,
Moniuszki, Niepodleg³oœci (od ul.
Waryñskiego do skrzy¿owania z ul.
Murarsk¹), Obroñców Stalingradu,
Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Przyrzeczna, Rzeczna, Segala,
Sienkiewicza, Siewna, Sikorskiego,
S³oneczna, S³owackiego, Sosnowa,
Spokojna (od drogi - ³¹cznika ul.
Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie i dalej w kierunku Unimia),
Strumykowa, Szymanowskiego,
Œwiêtoborzec, Waryñskiego, Wêgorzyñska, Wêgorzyñska Odnoga,
Wybickiego, Wojska Polskiego,
Zielona,
2. St. sier¿. Piotr PIENIUTA
- rejon s³u¿bowy nr 2

do ul. Koœcielnej), Nowe Osiedle,
Okopowa, Piastów, Plac Spó³dzielców, Plac 3 Marca, Pomorska, Pó³nocna, Przechodnia, Przedmiejska,
Przemys³owa, Racibora, Rapackiego, Rolna, Sawickiej, Spokojna (od
drogi - ³¹cznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie do ul.
Bema), Szkolna, Szosa Œwidwiñska,
Warcis³awa, Wojcelska, XXX lecia
PRL.
3. Sier¿. szt. Krzysztof SIEMASZKO - rejon s³u¿bowy nr 3
Obejmuje teren wsi:
Be³czna, Dalno, Dobieszewo,

Karwowo, Klêpnica, £ob¿any,
Meszne, Poradz, Prusinowo, Przyborze, Unimie, Worowo, Trzeszczyna, Zache³mie.
4. asp. Miros³aw Kêsy - rejon
s³u¿bowy nr 4

(£OBEZ) Po wydzier¿awieniu
przez SPZZOZ w Gryficach szpitala w Resku, wraz z nim trafi³a do
dzier¿awcy stara przychodnia
zdrowia w £obzie. W³aœnie trwa jej
remont.
W budynku przychodni prowadzony jest remont generalny. Trwa
ocieplanie œcian. Od kilku dni trwaj¹
wykopy na s¹siednich ulicach. Pojawi³y siê ró¿ne spekulacje, co to
mo¿e byæ. SEC £obez poinformowa³,
¿e do przychodni, a przy okazji i do
prokuratury, pod³¹czany jest ciep³oci¹g miejski. W przychodni zlikwido-

wana zosta³a stara kot³ownia, od
której jeszcze kilka lat temu zapali³o
siê poddasze. Dla odmiany w prokuraturze ca³kiem niedawno zainstalowano nowy piec gazowy.
KAR

Policja informuje

Odnoœnie artyku³u
z poprzedniego numeru
dotycz¹cego Zajezierza
Miejscowoœæ Zajezierze usytuowana jest na obszarze, gdzie przebiega droga wojewódzka nr 148.
Mieszkañcy tej miejscowoœci skierowali siê pismem do Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie z problemem dotycz¹cym ruchu pojazdów odbywaj¹cego siê na tej¿e drodze. W zwi¹zku z powy¿szym zosta³y podjête z naszej strony dzia³ania.
Zwrócono siê do Rejonu Dróg
Wojewódzkich o podjêcie dzia³añ i
umieszczenie w ci¹gu drogi infrastruktury powoduj¹cej wymuszenie
ograniczenia prêdkoœci przez kieruj¹cych oraz wstawienie barierek
wygrodzeniowych ochraniaj¹cych
pieszych uczestników ruchu,
zw³aszcza w rejonie niebezpiecznych zakrêtów.
Ponadto policjanci Ruchu Dro-

gowego na tyle, na ile jest to mo¿liwe, dokonuj¹ pomiaru prêdkoœci pojazdów przeje¿d¿aj¹cych przez miejscowoœæ Zajezierze.
Z naszych statystyk wynika, ¿e
od stycznia ubieg³ego roku na obszarze tym mia³y miejsce trzy zdarzenia drogowe. Nie jest to wiêc miejsce, gdzie dochodzi do wzmo¿onych
zdarzeñ z udzia³em kieruj¹cych.
Je¿eli chodzi natomiast o niszczenie mienia w postaci uszkodzenia
chodnika b¹dŸ pobocza, to nie
otrzymaliœmy ¿adnych zg³oszeñ w
tej kwestii. Podobna jest sytuacja,
je¿eli chodzi o „gubienie” ³adunków
z samochodów ciê¿arowych. W
zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê
do mieszkañców, aby w przypadku
zaistnienia takich sytuacji informowali o tym fakcie Policjê.
kp

TrzeŸwy Pi¹tek
Obejmuje obszar miasta £obza w
rejonie ulic:
Armii Krajowej, Bema, Boczna,
Bogus³awa, Borków, Browarna,Budowlana, Chrobrego, Czcibora,
Drawska, Dubois, G³owackiego, Jagiellonki, Jagiellonów, Kamienna,
Kiliñskiego, Koœcielna, Krasickiego, Kraszewskiego, Krzywoustego,
£obzówek, £okietka, Mickiewicza,
Mieszka I, Murarska, Niepodleg³oœci (od skrzy¿owania z ul. Murarsk¹

Obejmuje teren wsi:
Bonin, Budziszcze, Byszewo,
Grabowo, Ko³dr¹b, Niegrzebia, Polakowo, Ro¿nowo, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Zakrzyce, Zdzis³awice.
Dzielnicowi przyjmuj¹ mieszkañców w budynku Komendy Powiatowej Policji w £obzie przy ul. Wojska
Polskiego 2 w pokoju nr 110, 111 (I
piêtro), tel. 091 561 55 22.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie prowadzili
wzmo¿one dzia³ania na terenie
gminy, maj¹ce na celu ujawnianie
nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W pi¹tek mundurowi od wczesnych godzin porannych kontrolowali pojazdy, poddaj¹c kieruj¹cych
badaniu na trzeŸwoœæ. Wyposa¿eni
w urz¹dzenia AlcoBlow policjanci w
krótkim czasie sprawdzali stan trzeŸwoœci wielu kierowców.
W wyniku prowadzonych dzia³añ prewencyjnych sprawdzono

stan trzeŸwoœci 248 kierowców,
wœród których dwóch prowadzi³o
samochód po spo¿yciu alkoholu.
Obu nietrzeŸwym zatrzymano prawo
jazdy. Ponadto w wyniku prowadzonych dzia³añ na³o¿ono na kieruj¹cych 9 mandatów karnych oraz zatrzymano dwa dowody rejestracyjne.
NietrzeŸwi kierowcy bêd¹ teraz
oczekiwaæ na rozstrzygniêcie spraw
w s¹dzie. Za wykroczenie to przewidziana jest kara aresztu b¹dŸ grzywny.
kp
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Wszyscy na siatkówkê!

Siatkarze powalcz¹ o mistrzostwo III Ligi
Jako kibic siatkówki postanowi³em napisaæ artyku³ zachêcaj¹cy
wszystkich do czynnego uczestnictwa i kibicowania ³obeskiej dru¿ynie, która od wrzeœnia w Hali Widowiskowo-Sportowej w £obzie rozpocznie rozgrywki o mistrzostwo III
Ligi. Szanuj¹c wszystkich, którzy
dotychczas zajmowali siê siatkówk¹ na naszym terenie, postanowi³em skupiæ siê jedynie na obecnym stanie rzeczy.
£obeska dru¿yna pod szyldem
TEAM £obez spektakularnie wygra³a IV Ligê w SALPS zdobywaj¹c komplet punktów (66 w 22 spotkaniach),
trac¹c przy tym tylko trzy sety w ca³ym sezonie. SALPS (Szczeciñska
Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej) jest
najwiêksz¹, prê¿nie dzia³aj¹c¹, amatorsk¹ lig¹ siatkówki w Polsce. Sk³ad
mistrzowskiej dru¿yny: Tomasz Bogucki, Piotr Kordyl, Grzegorz Kowalczyk, £ukasz Kowalewski, Pawe³
Rorata, Micha³ Serweta, Rafa³ Szyliñski, Tomasz Wadas, Mateusz Witas,
Mateusz Zduñczyk. Rozgrywki w
SALPS zawodnicy potraktowali jako
formê przygotowania siê do gry w III
Lidze zachodniopomorskiej, a tak¿e

(a mo¿e przede wszystkim) jako formê
zachêcenia w³adz ³obeskich do finansowania udzia³u ³obeskiej dru¿yny w
III Lidze, o co starano siê ju¿ od kilkunastu lat. Koszty udzia³u w SALPS zawodnicy pokryli z w³asnej kieszeni.
Trenerem dru¿yny jest obecnie
Rafa³ Szyliñski, z którym rozmawiam
w okresie przygotowawczym.
- Czy fakt osi¹gniêcia przez was
sukcesu w IV Lidze SALPS spowodowa³, ¿e w koñcu w³adze zdecydowa³y siê sponsorowaæ wasz udzia³ w
lidze ogólnopolskiej?
- Nie sukces. Sam nasz udzia³ w
SALPS spowodowany by³ tym, aby
pobudziæ lokalne media sprawozdaniami, zdjêciami, by pokazaæ, ¿e jest
grupa ludzi, którzy od lat walcz¹ o to,
aby w £obzie by³a liga ogólnopolska, na któr¹ nigdy nie mo¿na by³o
dostaæ od w³adz pieniêdzy (poza jednorocznym epizodem w III lidze w
sezonie 2002/2003). Pokazaliœmy, ¿e
traktujemy sprawê powa¿nie i w koñcu uda³o siê osi¹gn¹æ sukces i to na
obu polach.
Aby skoncentrowaæ siê na rozgrywkach trzecioligowych ³obeska
dru¿yna rezygnuje z rozgrywek w
SALPS, jednak zawodnicy, którzy

ucz¹ siê lub pracuj¹ w Szczecinie
oddelegowani bêd¹ do ró¿nych zespo³ów z 1,2,3 ligi SALPS. Mecze w
tych rozgrywkach traktowane bêd¹
jako forma przygotowania do g³ównych rozgrywek. Koncentrujemy siê
obecnie na treningach oraz na udziale w najwa¿niejszych dla nas rozgrywkach III Ligi zachodniopomorskiej - mówi Rafa³ Szyliñski.
Zespó³ jest w trakcie przebudowy i na chwilê obecn¹ tworz¹ go:
Rafa³ Szyliñski, Rafa³ Olas, Marek
Stolarczyk, Grzegorz Kowalczyk,
Mateusz Zduñczyk, Szymon Kordyl, Piotr Kordyl, Piotr Pulkowski,
Tomasz Wadas, £ukasz Czarny, Tomasz Dorawa, Tomasz Galczak,
Oskar Knoblauch, Jakub Belina,
Mateusz Witas i Witold Miszel.
Mecze III Ligi w £obzie odbywaæ
siê bêd¹ od po³owy wrzeœnia do
kwietnia w weekendy, w ³obeskiej
hali. Bêdziemy goœciæ zespo³y m.in.
z Pyrzyc, Szczecinka, Ko³obrzegu,

Œwinoujœcia, Po³czyna, Gryfic, czy z
Goleniowa.
Doceñmy niezwyk³¹ determinacjê grupki „zapaleñców”, którzy z
w³asnej inicjatywy, za w³asne pieni¹dze, w trudzie organizacyjnym i finansowym dopiêli swego; a teraz nie trac¹c zapa³u - organizuj¹ i
uczestnicz¹ w cennym wydarzeniu
dla ka¿dego fana siatkówki. Oka¿my
im nasz¹ ¿yczliwoœæ, gdy¿ dziêki
nim, by³ym i obecnym cz³onkom
TEAM £obez, mamy okazjê uczestniczyæ w wydarzeniach sportowych
z udzia³em naszych siatkarzy, do czego gor¹co ka¿dego zachêcam. Nasi
siatkarze, ju¿ jako MKS OLIMP
£obez, we w³asnej hali bêd¹ wyzwaniem dla wszystkich trzecioligowców. Postarajmy siê nasz¹ obecnoœci¹ i dopingowaniem naszej dru¿yny, aby dla goszcz¹cych u nas rywali
wyzwanie sta³o siê jeszcze trudniejsze. WSTÊP WOLNY.
Artur Galczak

Ósmy maraton wokó³ Miedwia

Nasi te¿ tam byli

Dwie kolejki nowego
sezonu za nami
Mocny debiut Mewy
Mewa to – przypomnijmy – tegoroczny beniaminek, po powrocie z A
klasy. W pierwszym meczu, u siebie,
wystartowa³a œwietnie, strzelaj¹c GKS
Mierzyn a¿ 5 bramek, trac¹c tylko
jedn¹. Strzelali: Sz. Deuter – 2, Wojciechowski, Cymkiej i Dudek.
W sobotê, w drugiej kolejce, Mewa
pojecha³a na mecz do Trzebiatowa z
Reg¹, spadkowiczem z klasy wojewódzkiej. Tu rozpêdzeni reszczanie
musieli och³on¹æ, gdy po pierwszym
zwyciêstwie co niektórzy zaczêli nawet przeb¹kiwaæ o awansie. Pad³ remis
1:1, po trafieniu graj¹cego trenera Grzegorza Lewandowskiego. Cztery zdobyte punkty pozwoli³y zaj¹æ Mewie 4
miejsce w tabeli.
Sparta zgubi³a 2 punkty
Równie znakomicie wystartowa³a
Sparta Wêgorzyno, pokonuj¹c na wyjeŸdzie Iskrê Golczewo 3:1. Trafiali:
Tomasz Kobielski, Jaros³aw Kiernicki i
Adam Walicki. Jednak pretenduj¹ca do
awansu dru¿yna zaciê³a siê w drugiej
kolejce, i to na w³asnym boisku. Zremisowa³a 2:2 z Jeziorakiem, po trafieniach
Micha³a Geszki i Jaros³awa Kiernickiego z karnego. Goœcie wyrównali równie¿ z karnego. By³o sporo ¿ó³tych kar-

tek, w tym druga ¿ó³ta i w konsekwencji
czerwona dla Edwarda Tondrika, graj¹cego w barwach Jezioraka.
Sparta gra³a zawodnikami: Wojciech
Chwieduk, Kamil Kacprzak, Leszek
Radziejewski, £ukasz Petera, Piotr
Grochulski, Mateusz Nawrolski, Norbert Halamus, Daniel Romañczyk, Micha³ Geszka, Tomasz Kobielski, Andrzej Wilczyñski, Artur Samal, £ukasz
Turtoñ, Jaros³aw Kiernicki, Adam Walicki. W rezerwie: Robert Pi³at, Micha³
Wojciechowski i Denis Chodyna.
Œwiatowid – dwa mecze
przegrane
Œwiatowid £obez zacz¹³ Ÿle, przegrywaj¹c pierwszy mecz na w³asnym
boisku z Wichrem Brojce. Do przerwy
by³o 1:1, po bramce Remigiusza Borejszo, ale te¿ goœcie nie wykorzystali
rzutu karnego. Optyczna przewaga nie
prze³o¿y³a siê na skutecznoœæ i w drugiej Wicher strzela dwie bramki i wywozi z £obza 3 punkty.
Drugi mecz w Tanowie z Tanowi¹.
Do przerwy 0:0. W drugiej po³owie
Œwiatowid prowadzi po wykorzystanym przez Krzysztofa Stefaniaka rzucie karnym. Gospodarze wyrównuj¹ i
zwyciêsk¹ bramkê strzelaj¹ w ostatnich
sekundach doliczonego czasu.

(MORZYCZYN) 10 sierpnia
2013 r. nad jeziorem Miedwie odby³
siê VIII Stargardzki Maraton Kolarski dooko³a Jeziora Miedwie. Wziê³o w nim udzia³ kilku cyklistów z
powiatu ³obeskiego.
Jak nam powiedzia³ Krzysztof
GwóŸdŸ z Wêgorzyna, który pierwszy
raz wystartowa³ w tym maratonie – by³
pod wielkim wra¿eniem iloœci uczestników i organizacji tak wielkiego przedsiêwziêcia. Wystartowa³o 1247 rowerzystów, w tym 190 kobiet i 99 rodzin.
To odrêbna klasyfikacja, promuj¹ca
sport uprawiany amatorsko i rodzinnie.
D³ugoœæ trasy wokó³ jeziora wynosi³a
58 km. Organizatorem maratonu jest

Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów,
we wspó³pracy z urzêdami. Goœæmi
tegorocznej edycji byli m.in. Ryszard
Szurkowski i Zbigniew Spruch.
Wyniki mieszkañców naszego powiatu: Krzysztof GwóŸdŸ zaj¹³ 96
miejsce, 132 by³ Eugeniusz Walczak z
£obza, kolejni zawodnicy z Wêgorzyna: 439 miejsce – Mateusz Szpilczyn,
459 – Zbigniew Nadkierniczny, 496 –
Tomasz Szpilczyn, 961 – Pawe³ Bujny.
Pan Krzysztof GwóŸdŸ dodaje, ¿e
przyda³oby siê i u nas, w powiecie, jakieœ stowarzyszenie cyklistów, by razem popeda³owaæ, a mamy przecie¿
gdzie, bo okolice ³adne. Gdyby ktoœ mia³
jakiœ pomys³ i chêæ, proszê dzwoniæ do
redakcji.
KAR (FotoMTB.pl)
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Sarmata Dobra zainaugurowa³
sezon pi³karski 2013/2014
W œrodê 17 sierpnia
wyjazdowym meczem z Vinet¹ Wolin,
Sarmata Dobra zainaugurowa³ sezon
pi³karski 2013/2014
w IV lidze zachodniopomorskiej.
Dru¿yna Vinety trzeci zespó³
ubieg³ego sezonu, wzmocniony w
przerwie wakacyjnej dziesiêcioma
nowymi zawodnikami, w obecnym
sezonie jest stawiany w gronie
g³ównych faworytów do III ligowego awansu. W tych warunkach trudno by³o oczekiwaæ, ¿e dysponuj¹cy
s³abszym potencja³em personalnym
Sarmata bêdzie w stanie osi¹gn¹æ
korzystny rezultat w Wolinie. I
mimo, i¿ pi³karze Sarmaty zarówno na
pocz¹tku pierwszej jak i drugiej po³owy osi¹gnêli przewagê w polu, to
przegrali mecz bardzo wyraŸnie 1:6
g³ównie z powodu bardzo skutecznych tego dnia pi³karzy Vinety.
W zgo³a odmiennych nastrojach, w sobotnie popo³udnie wracali
kibice Sarmaty po pierwszym meczu
rozegranym na w³asnym stadionie w
Dobrej. Sarmata po dobrej grze
szczególnie w drugiej po³owie, pewnie 2:0 pokona³ Kluczeviê Stargard.
Wynik móg³by byæ jeszcze wy¿szy,
gdyby w koñcówce meczu m³odym
zawodnikom Sarmaty uda³o siê wykorzystaæ wypracowane stuprocentowe pozycje bramkowe. A o tym jak
siê zdobywa bramki na pewno nie
zapomina graj¹cy trener Sarmaty
Damian Padziñski, gdy¿ wszystkie
trzy w tym sezonie zdobyte bramki
przez Sarmatê, s¹ jego autorstwa.
Sobotni mecz straci³ trochê na
widowiskowoœci z powodu postawy zawodników Kluczevii, którzy
chyba nie mogli pogodziæ siê z po-

Bryd¿yœci
zapraszaj¹
Z dniem 3 wrzeœnia (wtorek)
godz. 16.30 w £obeskim Domu Kultury Klub bryd¿a sportowego wznawia dzia³alnoœæ, organizuj¹c cykliczne turnieje. Serdecznie zapraszamy
sympatyków bryd¿a do udzia³u w
nich.
R. Wawrzyniak

ra¿k¹ swojej dru¿yny, gdy¿ grali bardzo nieczysto, czêsto fauluj¹c a
wszelkie decyzje sêdziego dotycz¹ce ich ukarania, by³y przez nich agresywnie oprotestowywane. Ale trudno wymagaæ od zawodników spokoju na boisku, je¿eli w jeszcze wiêkszym stopniu nerwowa atmosfera w
dru¿ynie jest „podgrzewana” przez
sztab szkoleniowy i techniczny Kluczevii na ³awce rezerwowych.
17.08.2013. Sarmata Dobra –
Kluczevia Stargard 2:0 (1:0).
Bramki dla Sarmaty Damian Padziñski 2 (43' i 70')
Sarmata: Tomasz D¿egan, Kamil
Pacelt, Andrzej Kierek, Arkadiusz
Paw³owski, Damian Dzierbicki, Emilian Kamiñski, Piotr Klêczar, Rafa³
Muœnicki (87' Kordian Sawczuk),
Damian Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der, Konrad W³odarczyk (84' Filip
Plewiñski) oraz w rezerwie: Marcin
Kamiñski, Cezary Szkup, Adrian
WoŸniak.
Kluczevia: Artur D¹browski, Rados³aw Surma, Patryk Szczygielski,
Seweryn Wrzeszcz, Jaros³aw Zalas,
£ukasz Bulik (46' Krystian Cieplak),
Damian Odachowski, Artur Koœciukiewicz (46' Norbert Pyæ), Kamil Bartoszyñski, Krystian Gruszczyñski,
Grzegorz Magnuski oraz w rezerwie:
Aleksander Jarosz, Dawid Pieñkosz,
Pawe³ Surma, Mariusz Nowicki.
¯ó³te kartki: Andrzej Kierek i
Kamil Pacelt 2 (obaj Sarmata), Artur
Koœciukiewicz, Sylwester Wrzeszcz,
Grzegorz Magnuski, Patryk Szczygielski i Damian Odachowski 2
(wszyscy Kluczevia).

IV liga

Czerwone kartki: Kamil Pacelt
(88') druga ¿ó³ta (Sarmata), Damian
Odachowski (75') druga ¿ó³ta (Kluczevia).
Sêdzia g³ówny: Rafa³ Miszczuk,
sêdziowie asystenci:Przemys³aw
Gniffke i Micha³ Gniffke.
14.08.2013. Vineta Wolin –
Sarmata Dobra 6:1 (3:0).
Strzelcy bramek dla Vinety: Marek Wróblewski 2 (17' i 44'), Hubert
Matynia 2 (34' i 90'), Adam Nagórski
(65') i £ukasz Rutecki (85') dla Sarmaty: Damian Padziñski (51')
Sk³ady:
Vineta: Mariusz Bratkowski (46'
£ukasz Kupczanko), Piotr Bzdrêga,
Adam Osieleniec, Hubert Matynia,
Tomasz Danikiewicz, Dawid £odyga
(49' Adam Porzeziñski),Andrzej Fica
(72' £ukasz Rutecki), Adrian Nagórski, Jakub PrzewoŸny, Marek Wróblewski (50' Robert Lachor), Adam
Nagórski oraz w rezerwie: Krystian
Raczycki, Marcin Momot, Rafa³ Górski,
Sarmata: Marcin Libiszewski (46'
Marcin Kamiñski), Kamil Pacelt,
Andrzej Kierek, Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Emilian Kamiñski (72' Filip Plewiñski), Piotr
Klêczar, Rafa³ Muœnicki, Damian
Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der, Konrad W³odarczyk (73' Adrian WoŸniak) oraz w rezerwie: Kordian Sawczuk, Cezary Szkup,
Sêdzia g³ówny: Piotr Barañski,
sêdziowie asystenci: Damian Dró¿ka i Denis B³aszczak.
estan

Granie w planie

24.08.13 (sobota)
11.00 Kluczevia Stargard – Darzbór Szczecinek
11.00 Odrzanka Radziszewo – Hutnik Szczecin
13.00 Œwit Szczecin – Sarmata Dobra
13.30 Arkonia Szczecin – Astra Ustronie M.
16.00 D¹b Dêbno – K³os Pe³czyce
17.00 Vineta Wolin – Stal Szczecin
17.00 Rasel Dygowo – Ina Goleniów
17.00 Wielim Szczecinek – Gryf Kamieñ Pom.

Klasa okrêgowa regionalna
24.08.13 (sobota)
13.00 Iskra Golczewo – Chemik II Police
16.00 Ehrle Dobra Szcz. – Rega Trzebiatów
17.00 Mewa Resko – Wybrze¿e Rewalskie
17.00 Jeziorak Szczecin – B³êkitni II Stargard
17.00 Wicher Brojce – Tanowia Tanowo
17.30 Œwiatowid £obez – Kasta Szczecin
25.08.13 (niedziela)
12.00 Promieñ Mosty – Sparta Wêgorzyno
17.00 Rolpol Chlebowo – GKS Mierzyn
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IV liga
1 kolejka
Vineta Wolin – Sarmata Dobra 6:1,
Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin
2:1, Œwit Skolwin – K³os Pe³czyce 4:0,
Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Ina
Goleniów 0:1, D¹b Dêbno – Astra
Ustronie Morskie 2:0, Darzbór Szczecinek – Stal Szczecin 0:3, Rasel Dygowo – Gryf Kamieñ Pomorski 2:2, Arkonia Szczecin – Wielim Szczecinek 3:2.
2 kolejka
Hutnik Szczecin – Œwit Szczecin
1:2, Gryf Kamieñ Pomorski – Arkonia
Szczecin 6:2, Ina Goleniów – D¹b Dêbno 1:3, Astra Ustronie Morskie – Rasel
Dygowo 1:0, Darzbór Szczecinek –
Vineta Wolin 0:6, K³os Pe³czyce – Odrzanka AN-MAR Radziszewo 0:1, Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard 2:0,
Stal Szczecin – Wielim Szczecinek 2:0.
1. Vineta Wolin
6 12:1
2. Œwit Szczecin
6 6:1
3. Stal Szczecin
6 5:0
4. D¹b Dêbno
6 5:1
5. Gryf Kamieñ Pom.
4 8:4
6. Sarmata Dobra
3 3:6
7. Ina Goleniów
3 2:3
8. Astra Ustronie M.
3 1:2
9. Arkonia Szczecin
3 5:8
10. Odrzanka Radz.
3 1:1
11. Kluczevia Stargard
3 2:3
12. Rasel Dygowo
1 2:3
13. Hutnik Szczecin
0 2:4
14. Wielim Szczecinek
0 2:5
15. K³os Pe³czyce
0 0:5
16. Darzbór Szczecinek 0 0:9
Klasa okrêgowa regionalna gr. 1
I kolejka
Iskra Golczewo – Sparta Wêgorzyno 1:3, Œwiatowid £obez – Wicher Brojce 1:3, Mewa Resko – GKS Mierzyn
5:1, Jeziorak Szczecin – Kasta Szczecin
1:1, Ehrle Dobra Szczeciñska – Chemik
II Police 1:4, Rega Trzebiatów – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:1, Promieñ
Mosty – Tanowia Tanowo 7:1, Rolpol
Chlebowo – B³êkitni II Stargard 0:4.
II kolejka
Chemik II Police - Rolpol Chlebowo
0:1, Tanowia Tanowo – Œwiatowid
£obez 2:1, Sparta Wêgorzyno - Jeziorak
Szczecin 2:2, Rega Trzebiatów – Mewa
Resko 1:1, GKS Mierzyn – Ehrle Dobra
Szczeciñska 0:2, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal – Wicher Brojce 1:2, Kasta
Szczecin – Promieñ Mosty 0:2, B³êkitni
II Stargard – Iskra Golczewo 5:4.
1. Promieñ Mosty 6 9:1
2. B³êkitni II Stargard
3. Wicher Brojce
4. Mewa Resko
5. Sparta Wêgorzyno
6. Chemik II Police
7. Rolpol Chlebowo
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Tanowia Tanowo
10. Ehrle Dobra Szcz.
11. Jeziorak Szczecin
12. Rega Trzebiatów
13. Kasta Szczecin
14. Iskra Golczewo
15. Œwiatowid £obez
16. GKS Mierzyn

6 9:4
6 5:2
4 6:2
4 5:3
3 4:2
3 1:4
3 2:2
3 3:8
3 3:4
2 3:3
1 1:2
1 1:3
0 5:8
0 2:5
0 1:7
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REKLAMA

tygodnik ³obeski 20.8.2013 r.

Galeria naszych mieszkañców
Nina

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

Czy radni obni¿¹ podatki?

(DOBRA-gmina). Ju¿ kilkanaœcie lat temu rolnicy z tej gminy walczyli o zmianê okrêgu podatkowego. Grunty rolne bowiem w tej gminie, jako jedyne w powiecie ³obeskim, zaliczone s¹ do I okrêgu podatkowego, gdy grunty z innych
gmin – do III. Jest to spora ró¿nica
w wysokoœci podatku. Czy to siê
zmieni?
Kwestia zrównania okrêgu podatkowego do funkcjonuj¹cego w
pozosta³ych gminach powiatu ³obeskiego po krótkiej walce radnych
rolników oko³o 10 lat temu przycich³a, by obecnie ponownie powróciæ pod obrady. Przypominamy, ¿e
hektary przeliczeniowe ustalane s¹
dla gruntów gospodarstw rolnych
wed³ug klasy gruntu i rodzaju u¿ytków rolnych, a tak¿e okrêgów podatkowych. Im wy¿sza klasa tym wy-

¿szy podatek i im wy¿szy okr¹g tym
wy¿szy przelicznik.
Wyró¿nia siê cztery okrêgi podatkowe. W zale¿noœci od warunków ekonomicznych i produkcyjnoklimatycznych zalicza siê do nich
gminy i miasta. Na ich zasiêg nie maj¹
wp³ywu zmiany podzia³u administracyjnego. I okrêg, do którego zaliczona jest gmina Dobra, wskazywa³by na bardzo dobre warunki ekonomiczne i produkcyjno-klimatyczne. Czy tak jest w rzeczywistoœci?
Na to pytanie musz¹ dopowiedzieæ
sobie radni podczas nadzwyczajnej
sesji, która zostanie zwo³ana 23
sierpnia o godz. 13.00 w³aœnie w celu
rozpoczêcia zmian przynale¿noœci
do okrêgów podatkowych. Zmiana
okrêgu niesie za sob¹ ni¿sze podatki
dla rolników, a tym samym i ni¿sze
wp³ywy do bud¿etu.
MM

