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Napad³ na kobietê, teraz
siedzi w areszcie
Urlop na Bia³orusi. Jak tam
¿yj¹ - relacja w³asna
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Dwuletnie dziecko zginê³o
pod ko³ami jego autobusu

Kierowca
z £obza
w szoku
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Z DRUGIEJ STRONY

RÊKA Z TAMTEGO ŒWIATA. ROK 1920
Dziwny jakiœ traf zrz¹dzi³, ¿e kierunek kontrakcji naszej Brygady rozwija³ siê w³aœnie wzd³u¿ dróg prowadz¹cych do mej okolicy. Po nag³ym
za³amaniu siê generalnego ataku nieprzyjaciela na liniê Wis³y i odparciu go
od Warszawy, kolej zwyciê¿aæ przysz³a na wojska polskie. Dwoj¹c siê i
troj¹c w powszechnym natarciu na zuchwa³ego wroga, forsownymi marszami
dos³ownie nadeptywaj¹c mu na piêty,
ledwoœmy zd¹¿ali go wytracaæ, roznosz¹c na bagnetach i szablach bose i g³odne kupy najeŸdŸców, którzy, potraciwszy g³owy i dowódców, umykali w
pop³ochu, czasami tylko zwracaj¹c siê
ku nam do obrony, z rozpacz¹ i rozjuszeniem osaczonego zwierza.
Jako dowódcy kompanii piechoty,
dano mi rozkaz zajêcia i utrzymania, a¿
do nadejœcia si³ g³ównych, pewnego
wzgórza, które by³o po³o¿one na rozstaju dróg, sk¹d kilkanaœcie tylko
wiorst dzieli³oby mnie od wsi Jaskroñca.
Prawie bez przeszkód, wy³apuj¹c
jedynie maruderów, oraz czerwonoarmistów, brodatych wielkorusów, chc¹cych siê poddaæ „z dobrawoli”, dotar³em pomyœlnie do wskazanego miejsca.
Na owym wzgórzu u rozstajnych dróg
sta³ znany mi z dawien dawna dworek,
otoczony starym parkiem. W³aœciciele
uszli przed burz¹ wojenn¹, zaœ zdobywcy stali tam przez jakiœ czas kwater¹, o czym œwiadczy³y wymownie
œlady ich krótkiej, ale ¿e siê tak wyra¿ê,
doszczêtnej gospodarki.
Dla tego dworku mia³em zawsze
osobliwy sentyment. Le¿a³ na drodze
do powiatu, którêdym jeŸdzi³ do szkó³
za czasów mego ch³opiêctwa. Ile razy
mija³em to miejsce, i wtenczas, i potem
uderza³o miê zawsze wielkie podobieñstwo tego domu i ogrodu i w ogóle ca³ego
obejœcia, do w³asnego mego gniazda,
gdziem siê urodzi³, wychowa³ i ¿y³.
Skoro wiêc rozstawi³em placówki i
pos³a³em dowództwu odpowiedni meldunek, nie mog³em siê opêdziæ dawnemu sentymentowi. I w szczerym wzruszeniu j¹³em lustrowaæ opuszczone
obejœcie, pocz¹wszy od domu.
Smutny obraz dawa³o to domostwo,
urz¹dzane jak widaæ, w ci¹gu d³ugich lat,
mo¿e paru stuleci. W czcigodne naczynie, wznoszone i przebudowywane
przez szereg pokoleñ, kszta³tuj¹c zbiorow¹ duszê szlacheckiej familii od dziadów-pradziadów tu osiad³ej, rojne od
wspomnieñ dro¿szych, nad relikwie,
pe³ne ¿ywego smutku i radoœci tych, co
siê w zaciszu starych œcian urodzili,
¿yli byli i pomarli - wdar³ siê ¿ywio³
obcy, wrogi i niszcz¹cy. I pohula³,
wygodziwszy niszczycielskim swym
instynktem.
W oknach nie zosta³o ani jednej ca³ej
szyby. Nie od kul wylecia³y - powyt³ukiwano je snaæ naumyœlnie kolb¹, kijem,
piêœci¹, z so³dackiej chandry, dla zbytku. W pokojach wszystka posadzka
by³a dok³adnie wywa¿ona, klepka po
klepce wydarta ze spojeñ. W poœrodku
izby, niegdyœ jadalnej, pozosta³a kupa
popio³u i wêgli po ognisku, wznieconym z po³amanych mebli. Komu i po co
przyda³ siê ten ogieñ - niewiadome; by³o
lato, upa³ dokucza³ nawet w nocy, a dla

uwarzenia strawy znajdowa³a siê obok
dobrze urz¹dzona kuchnia. Wszystkie
meble, szafy, kredensy, le¿a³y w drzazgach, szczapach i strzêpach. Nogi co
krok depta³y po szkle, œciel¹cym siê od
roztrzaskanych luster. Tapety tu i ówdzie powydzierano pasami od sufitu a¿
do pod³ogi, œciany okryto szeregiem
odrêcznych napisów i rysunków kred¹,
wêglem lub dziegciem, utrzymanych w
stylu owych prymitywów, które zdobi¹ mury i parkany moskiewskich koszar, wiêzieñ i fabryk. Doborowa biblioteka, sk³adaj¹ca siê z paru tysiêcy
starannie oprawionych ksi¹g, przedstawia³a zwichrzon¹ kupê podartych, zetlonych szparga³ów.
Uwagê m¹ zwróci³a du¿a ksiêga in
folio, le¿¹ca na pod³odze w niedba³ym
rozwarciu i roztrzepaniu kart, z resztkami grubej poz³oty na brzegach i
grzbiecie, t³oczona czcionkami greckimi
na papierze, po¿ó³k³ym od czasu. Nachyliwszy siê zapuœci³em wzrok miêdzy wiersze. Owia³a miê wspomnieniem znajoma treœæ:
boski Platon broni³ w obliczu wieków nieœmiertelnego Sokratesa... Przebieg³em oczami kartê do samego do³u i
odwróci³em j¹, sam o tym dobrze nie
wiedz¹c. Wtem nag³y fetor odepchn¹³,
odtr¹ci³ miê od rozwartej ksiêgi... Odwrócon¹ kartê ohydn¹ lepk¹ ka³u¿¹
okrywa³y rozlane odchody ludzkie.
Jakem siê przekona³, wszystkim wykwintniejszym ksiêgom tej bibijoteki,
przygodni czytelnicy wygodzili w ten
sam sposób.
I co wogóle szczególniej miê uderzy³o w ca³ym tym rozgromionym
domu, to mnogoœæ tego specyficznie
moskiewskiego zostawiania po sobie
zel¿ywej, œmierdz¹cej pami¹tki: w ka¿dym k¹cie, w poœrodku ka¿dego pokoju, na parapetach okien, na rozprutych
materacach ³ó¿ek, na pot³uczonej klawiaturze rozbitego fortepianu. Szczególna to chuæ robiæ ze wszystkiego kloakê. Jeœli œlad obecnoœci tych ludzi jest
taki, có¿ dopiero dziaæ siê musi w nich
samych, pomyœla³em...
Ból prawie fizyczny targn¹³ m¹
duszê. Wybieg³em co tchu z zapowietrzonych izb, aby siê przejœæ po ogrodzie. Uchodz¹c od tych widoków zabrn¹³em, id¹c zboczem poros³ego gêsto
wzgórza, a¿ nad staw, bêd¹cy w³aœciwie
du¿¹ sadzawk¹, sakramentalnym dodatkiem "parku" w ka¿dym niemal obejœciu dworskim w Polsce.
Woda, obrze¿ona gajem tataraków,
lœni³a w sierpniowym s³oñcu, jak ¿ywe
srebro i jak szczere z³oto. Bli¿ej ku
zaroœlom brzegów wydawa³a siê byæ
szczelnie okryta mnóstwem du¿ych,
mokrych szmaragdów: to rzêsa wodna,
oraz wywrócone na kszta³t p³askich
talerzów, lœni¹ce listowie przekwit³ych
nenufarów le¿a³y na wodnej tafli, niby
zielona ³uska bajecznych p³azów, pospanych w po³udniowym upale.
Z rozkosz¹ zanurzy³em wzrok w
tym zak¹tku wilgotnej zieleni. Wtem
zwidzia³o mi siê, ¿e w poœrodku srebrno - z³otej wody nieruchomieje coœ bia³ego, coœ niby kilka kêp œniegu, kiedy
wraz z lodem taje na wiosnê w odmarzaj¹cym stawie. Po uwa¿nych oglêdzinach rozpozna³em, ¿e s¹ to martwe ³abê-

dzie. Jeden, drugi, trzeci... pi¹ty... dziesi¹ty... Powystrzelano je zapewne, ot,
tak sobie, dla moskiewskiej, hulaszczej
zabawy.
W drodze powrotnej szczegó³ innych, nierównie wiêcej przykry, zabra³
m¹ uwagê. Id¹c alej¹ wygracowan¹
brzegiem stawu, ujrza³em jeszcze kilka
³abêdzi. By³y równie¿ martwe. Ktoœ
wpad³ widocznie na pomys³ osobliwy.
M³ode sadzonki wierzb nad stawem
czyjeœ rêce roz³upa³y toporem, czy
szabl¹ od góry a¿ do korzenia i w otrzymane st¹d wid³y, sprê¿yœcie zwieraj¹ce
siê rozdartemi po³owami, powszczepiano wysmuk³e d³ugie szyje ptaków.
P³askie ich g³owy, z rozwartymi szeroko dziobem, zwisa³y martwo z jednej
strony drzewek, zaœ z rozpacznie rozpostartymi skrzyd³y, których pióra
wbi³y siê, wgrzeba³y w ziemiê, niby
zgrabia³e palce zmar³ych w mêce. Szary
i bia³y puch wyœciela³ doko³a trawê i
s³ania³ siê za najl¿ejszym powiewem.
- £abêdziom nawet, za to jedno, ¿e
by³y „pañskim” ptactwem, nie darowali ci ludzie -pomyœla³em w zgryzocie i
ca³y nieswój, dygoc¹c z obrzydzenia,
pod¹¿y³em w stronê rozstawionych za
parkiem placówek, niby to w celu
sprawdzenia, jak siê s³u¿ba pe³ni, w
istocie zaœ po to, ¿eby coœ czyniæ,
czymœ siê zaj¹æ, ¿eby tylko nie pozostawaæ d³u¿ej sam na sam z sob¹, z moj¹
mêk¹ pêczniej¹c¹ mi w g³owie, jak obola³y gnojny wrzód.
Ledwom siê z parku wydosta³, natrafi³em wnet na mych ¿o³nierzy. Zgromadzeni byli w liczbie kilku pod murem
ogrodu. Mówili bardzo g³oœno i wszyscy razem, pilnie ze wszystkich stron
ogl¹daj¹c coœ znajduj¹cego siê na ziemi.
Na mój widok ucichli i rozst¹pili siê,
daj¹c mi przejœæ. Rzuci³em okiem wdó³
na rzecz, która wywo³a³a zbiegowisko.
W pierwszej chwili pomyœla³em, ¿e
to jakiœ niesamowity, pokraczny grzyb,
bia³awy, i bardzo du¿y, po niedawnym
deszczu wypar³ siê z mokrego gruntu.
- Meldujê pos³usznie - pos³usznie odraportowa³ mi któryœ - wzglêdem
tego, co wiejskie ludzie powiadaj¹, ¿e
tutaj ma le¿eæ nasz polski oficer. Ciê¿ko
by³ ranny, powiadaj¹. Popod lasem
znalaz³y go "bolszewniki" po jednej
bitwie i przywlok³y, psiekrwie, a¿ tutaj; ci¹gli za nogi, w³ócz¹c gêb¹ po ziemi, ta i zakopa³y ¿ywcem, nieboraka.
Ino rêk¹ z tamtego œwiata kiwa nam
teraz... Mamy los, panie poruczniku!
Ukl¹k³em, aby siê lepiej przyjrzeæ.
Nie nasuwa³o siê ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e rêka stercz¹ca z ziemi, nale¿y do
cz³owieka, zakopanego ¿ywcem. Doko³a kiœci ziemia by³a szczególniej zruszona. A w zastyg³ym na wieki ruchu
samej rêki by³o coœ, mro¿¹cego krew w
¿y³ach: wymowna, chocia¿ niema jak
œmieræ, opowieœæ umar³ego gestu o
strasznym skonie istoty ¿ywcem pogrzebanej, która ostatnim wysi³kiem
rozpaczy, z podziemnym krzykiem
ust, pe³nych gliny, sili³a siê wydostaæ na
powietrze, lecz tylko t¹ rêk¹ okropn¹
rêk¹ trupa, zdo³a³a wydrzeæ siê z grobu
na œwiat...
- Sterczy ku tobie b³agalna d³oñ! samo siê tak okreœli³o w mej myœli,
wersetem z ponurego „Chora³u”, zjawi-
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sko z pod ziemi wysz³e, zapozywaj¹ce
Wojnê przed s¹d Boga ¯ywego...
Po ziemistym ju¿ ciele owej rêki
biega³o kilka skrzêtnych mrówek, jak to
mrówki zazwyczaj biegaj¹ po czymœ:
poœpiesznie, niby-to bez ¿adnego celu,
po mrówczemu. Wszystkie palce,
prócz wskazuj¹cego, uk³ada³y siê w
nieszczeln¹ piêœæ, ten jeden zaœ, niedo³ê¿nie przygarbiony, wskazywa³ kêdyœ
na ukos, w niewiadomy punkt. Wpe³z³a
nañ w³aœnie bo¿a krówka, podobna do
tocz¹cej siê kropelki krwi, wydosta³a
siê na koniec paznokcia, po czem rozpo³owi³a nie odrazu twarde korale
swych ³usek, wreszcie rozpiê³a b³oniaste skrzyde³ka i odlecia³a prosto w
sierpniowy b³êkit!...
- Sier¿ancie! gdzie jest sier¿ant?
zawo³aæ sier¿anta! - krzykn¹³em, nie
wiedz¹c o tym, ¿e g³os mój brzmi charkotliwie jak be³kot, pomieszany z jêkiem, i ¿e na twarzy jestem blady i ziemisty, jak ta z pod ziemi wskazuj¹ca na
coœ rêka.
- Œci¹gn¹æ zaraz wszystkie posterunki. Opatrzyæ broñ. Za kwadrans
maszerujemy do Jaskroñca!...
Serce t³uk³o siê mi po ca³ej piersi
wy¿alonym tempie, niby sto bêbnów,
g³uchym warkotem uderzaj¹cych z nag³a na alarm.
Fragment pochodzi z tomu opowiadañ „Koñ na wzgórzu” 23-letniego porucznika Eugeniusza Ma³aczewskiego
(1897-1922), zosta³ opublikowany w
Biuletynie Informacyjnym AK sierpieñ-wrzesieñ 2006 r.
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Dwuletnie dziecko zginê³o
pod ko³ami autobusu

Kierowca z
£obza w szoku
(GRYFICE-£OBEZ). Kierowa
autobusu relacji Pobierowo-£obez
otrzyma³ zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem
œmiertelnym. Przypominamy, ¿e 2
sierpnia pod ko³ami autobusu tej relacji zginê³o dwuletnie dziecko.
Przypominamy, ¿e do tragedii
dosz³o w Gryficach na ul. D¹bskiego
tu¿ przed godzin¹ 16.00. Ustalenia w
sprawie, jak do tego dosz³o, bada
gryficka prokuratura, która jest w
trakcie przes³uchiwania œwiadków.
Wiadomo, ¿e kierowca autobusu
jest mieszkañcem £obza. Po zobaczeniu co siê sta³o, dosta³ szoku.
Za czyn nieumyœlnego spowodowania wypadku drogowego ze
skutkiem œmiertelnym grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat oœmiu. M

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635
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Napad³ na kobietê, teraz
siedzi w areszcie
Wêgorzyñscy policjanci
zatrzymali 30 letniego
mê¿czyznê, który na
dworcu kolejowym w
Runowie Pomorskim
napad³ na kobietê.
Napastnik pobi³ swoj¹
ofiarê, chc¹c odebraæ jej
torebkê. S¹d zastosowa³
wobec rozbójnika
trzymiesiêczny areszt.
W ubieg³y poniedzia³ek dy¿urny
jednostki otrzyma³ zg³oszenie, ¿e na
dworcu PKP w Runowie Pomorskim
zosta³a napadniêta i pobita kobieta.
Natychmiast na miejsce skierowa³
patrol Policji. Szybkie dzia³ania
funkcjonariuszy oraz pokrzywdzo-

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI

nej kobiety, która pomimo tego, i¿
by³a przera¿ona zaistnia³¹ sytuacj¹,
potrafi³a rozpoznaæ swojego napastnika, doprowadzi³y do zatrzymania rozbójnika w bardzo krótkim
czasie po zdarzeniu. Kobieta, oczekuj¹c na poci¹g, zosta³a zaczepiona
przez 30.latka, który kieruj¹c siê chêci¹ pozyskania pieniêdzy, napad³ na
ni¹, szarpa³ za odzie¿ i bi³ rêkoma po
ca³ym ciele. Skuteczna obrona pokrzywdzonej doprowadzi³a do tego,
¿e napastnik nie osi¹gn¹³ swojego
celu i „odpuœci³” swojej ofierze.
Prokurator przedstawi³ mê¿czyŸnie zarzut usi³owania dokonania roz-

boju oraz uszkodzenia cia³a, do którego to zarzutu 30.latek przyzna³ siê
i z³o¿y³ wyjaœnienia.
Policja wyst¹pi³a do Prokuratora
o zastosowanie œrodka zapobiegawczego, Prokurator natomiast wyst¹pi³ z wnioskiem do S¹du o zastosowanie œrodka w postaci tymczasowego aresztowania.
Najbli¿sze trzy miesi¹ce rozbójnik spêdzi w areszcie. Mê¿czyzna ma
ju¿ na swoim koncie przestêpstwo
rozboju, za które zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem.
Teraz za czyn ten grozi mu kara do
12 lat pozbawienia wolnoœci. kp

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
£obez, 20 sierpnia
Zapraszamy pacjentów doros³ych z problemami s³uchu oraz u¿ytkowników aparatów s³uchowych na bezp³atne badania s³uchu.
S³u¿ymy pomoc¹ w doborze cyfrowych aparatów s³uchowych.

Miejsce badañ i zapisów: NZOZ MEDYK, £obez,
ul. Orzeszkowej 5/5A, tel. 91 397 64 00 w godz. 14-17.
INTRA Diagnostyka S³uchu, tel. 22 219 62 82.

ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT.C + E
tel. 509 288 387, 509 288 386

Wycinamy na gruntach
rolnych i nie tylko

Zatrudniê

drzewa i krzaki tzw.
samosieje nieodp³atnie.

mechanika
samochodowego

Zatrudniê kierowców C+E

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 91/3971951,
509 288 386

Tel. 502 770 750
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Pojawiaj¹ siê strefy konkurencyjne

Sygna³y czytelników

Marne widoki na inwestorów
w strefie ³obeskiej
(£OBEZ-REGION) G³ucha cisza panuje wokó³ specjalnej strefy
ekonomicznej w £obzie. Jej przysz³oœæ rysuje siê marnie, bo powstaje œlamazarnie, a ju¿ roœnie jej konkurencja.
Szczecin siê cieszy, bo jak informuje Urz¹d Marsza³kowski, do porz¹dku obrad Rady Ministrów na
dzieñ 13 sierpnia br. dodano dwa
punkty o wielkiej wadze dla naszego
regionu. Chodzi o rozszerzenie granic specjalnych stref ekonomicznych: kostrzyñsko-s³ubickiej i mieleckiej. Oznacza to, ¿e ju¿ w najbli¿szy wtorek w Szczecinie przybêdzie
oko³o 60 hektarów gruntów inwestycyjnych objêtych statusem SSE. Na
te decyzje od dawna czeka³o dwóch
najwiêkszych inwestorów zagranicznych ostatnich lat - Teleyard i
KSO. W najbli¿szym czasie inwestorzy bêd¹ mogli wyst¹piæ do zarz¹dów stref o wydanie zezwolenia na
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dzia³alnoœæ w SSE. Bezpoœrednio po
otrzymaniu stosownych zezwoleñ
rozpoczn¹ siê budowy. W nowych
zak³adach docelowo pracê znajdzie
pó³tora tysi¹ca mieszkañców Pomorza Zachodniego.
- Czekaliœmy na ten moment od
wielu, wielu miesiêcy. W tym czasie
zrobiliœmy bardzo du¿o, ¿eby przekonaæ Ministra Finansów i Premiera
do naszych racji. Trzymam kciuki,
¿eby we wtorek sprawa zosta³a ostatecznie za³atwiona - powiedzia³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Jednoczeœnie regionalna oferta
inwestycyjna wzbogaci siê o nowe
podstrefy - w Nowogardzie i Pe³czycach.
By og³osiæ decyzjê Rady Ministrów, zapewne pozytywn¹, w
Szczecinie ma pojawiæ siê jutro minister gospodarki Janusz Piechociñski. A £obzie g³ucha cisza. Z drugiej
strony jaki sens ma mno¿enie stref?

Zmienili termin wyp³at
nie poinformowali ludzi
(£OBEZ). W minionym
tygodniu mieszkañców
pracuj¹cych na sta¿ach
zbulwersowa³a polityka
Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie.
- Zawsze sta¿ wyp³acany by³ 10
ka¿dego miesi¹ca. Jest to niewielka
kwota i ledwo starcza od dziesi¹tego
do dziesi¹tego. W tym miesi¹cu 10.
przypada³ na sobotê, a mi koñczy³y
siê leki i musia³em wykupiæ nowe.
Ca³y weekend sprawdza³em, czy pieni¹dze s¹ na koncie. Przy bankomacie spotka³em cz³owieka, który przyje¿d¿a³ na rowerze oko³o 10 kilometrów, aby sprawdziæ, czy s¹ ju¿ pieni¹dze, bo te¿ zosta³ bez grosza, ale
nasze konta by³o puste. Po¿yczy³em

od znajomego pieni¹dze na leki z
przyrzeczeniem, ¿e oddam w poniedzia³ek. W poniedzia³ek jednak na
koncie nadal by³o pusto. W PUP
dowiedzia³em siê, ¿e bez niczyjej
wiedzy wyp³aty za sta¿ przesuniêto
na 13. Rozumiem, ¿e mo¿na zmieniaæ
sobie politykê wewnêtrzn¹, ale trzeba o tym poinformowaæ ludzi. Jak tak
mo¿na? To s¹ pieni¹dze wypracowane, nikt nie dostaje ich za darmo. Nikt
z nas nie jest zwolniony z op³at.
Zostaliœmy bez grosza na ¿ycie na
weekend. To jest skandal. Jak tak
mo¿na traktowaæ ludzi? - powiedzia³
czytelnik, który zg³osi³ siê do nas w
tej sprawie.
Na g³ównej stronie PUP ¿adnej
informacji na temat zmiany terminu
wyp³at nie ma.
MM

Wiêcej z podatków, wy¿sze wydatki
(£OBEZ). Na pocz¹tku
roku dochody gminy
zaplanowano na kwotê
45.748.793 z³, w tym
dochody maj¹tkowe w
wysokoœci 6.084.357 z³.
Wydatki z kolei
zaplanowano w kwocie
46.491.633 z³, w tym
wydatki maj¹tkowe w
wysokoœci 8.570.329 z³,
czyli o 742.840 z³
wy¿sze, ni¿ dochody.
W minionym pó³roczu na sesjach Rady Miejskiej podjêtych zosta³o piêæ uchwa³ w sprawie zmian
bud¿etu na rok 2013, natomiast Burmistrz £obza dokonywa³ zmian w
bud¿ecie piêciokrotnie. £¹czna
kwota zmian po stronie dochodów
wynios³a 2.638.680,58 z³ natomiast
po stronie wydatków 1.938.681,58 z³.
Efektem zmian by³o zmniejszenie
planowanego deficytu bud¿etu o
699.999 z³, czyli do kwoty 42.841 z³.
Ostatecznie wed³ug stanu na
dzieñ 30 czerwca 2013 roku bud¿et
gminy £obez zamkn¹³ siê w nastêpuj¹cych kwotach:
dochody 48.387.473 z³, wykonanie (na 30.06.2013 r.) - 23.618.831 z³,

z tego dochody maj¹tkowe w wysokoœci 8.048.401 z³.
Wydatki zwiêkszono z 46 milionów z³ na 48.430.314 z³, wykonanie
do po³owy roku – 21.517.004 z³, w
tym wydatki maj¹tkowe 1.552.449 z³.
W okresie od 1 stycznia do 30
czerwca do bud¿etu wprowadzone
zosta³y dochody w kwocie
3.342.630,58 z³, z nastêpuj¹cych tytu³ów: odsetki od niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego–12.300 z³, darowizny na
wspó³finansowanie organizacji Dni
£obza 2013 – 21.600 z³, niewykorzystane w terminie wydatki, które nie
wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego–1.212.700 z³, dotacje na zadania zlecone–417.180,51 z³ zwrot akcyzy – 355.306,51 z³, zadania w sferze opieki spo³ecznej – 55.389 z³,
przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej–6.485
z³, dotacje na dofinansowanie zadañ

w³asnych – 175.237 z³ wyp³ata stypendiów – 112.000 z³, zadania w sferze opieki spo³ecznej – 63.237 z³,
dotacje na realizacjê programów z
udzia³em œrodków z bud¿etu unii
europejskiej – 1.213.582,07 z³: na projekt pn. „Dzieciêca Akademia Rozwoju” realizowany w ramach POKL
przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 –
145.740,07 z³, na projekt pn. „Urz¹d
Ÿród³em zmiany i postêpu” realizowany w ramach POKL przez Urz¹d
Miejski – 101.324 z³, refundacja wydatków poniesionych na projekt pn.
„Termomodernizacja budynków
u¿ytecznoœci publicznej w gminach
powiatu ³obeskiego” – 951.344 z³,
dotacja z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, na dofinansowanie imprezy
zorganizowanej przez Œrodowiskowy Dom Samopomocy w £obzie –
3.900 z³, odszkodowanie od Wojewody Zachodniopomorskiego za
nieruchomoœæ przejêt¹ z mocy prawa w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji
drogowej – 86.420 z³, wp³ywy z podatku od nieruchomoœci od nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
gminy nieoddanych w u¿ytkowanie
innym podmiotom – 124.711 z³, kara
umowna za odst¹pienie przez wykonawcê od umowy na realizacjê zadania pn. „Budowa i rozbudowa przedszkola w £obzie” – 75.000 z³.
Jednoczeœnie w omawianym

okresie dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotê 703.950 z³ z
nastêpuj¹cych tytu³ów: czêœæ
oœwiatowa subwencji w zwi¹zku z
ni¿sz¹ kwot¹ przyznan¹ gminie przez
Ministra Finansów – 403.950 z³,
zwrot podatku VAT od inwestycji
wodno-kanalizacyjnych – 100.000 z³,
dotacje na realizacjê programów z
udzia³em œrodków z bud¿etu unii
europejskiej 200.000 z³ na projekt pn.
„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i
Regi”.
Wp³ywy z podatków i op³at lokalnych wyniós³ w pierwszym pó³roczu
4.855.865,52 z³ i jest to o prawie 400
tys. z³ wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym,
choæ, jeœli chodzi o wskaŸnik procentowy wykonania bud¿etu w tym
zakresie, to jest on mniejszy. Udzia³
dochodów z tytu³u podatków i op³at
lokalnych stanowi 20, 56 proc. dochodów.
Udzia³y we wp³ywach z podatku
dochodowego wyniós³ 2.596.304,39
z³ i stanowi³ 10,99 proc. udzia³u w
dochodach wykonanych ogó³em,
gdy w analogicznym okresie ubieg³ego roku wyniós³ 11,75 proc. przy
wp³ywach z podatku mniejszych o
niemal 87 tys. z³. Zmala³y z kolei
wp³ywy z maj¹tku gminy o niemal 94
tys. z³, dochody z tego tytu³u zrealizowano w wysokoœci 44,52 proc.
zak³adanego planu. W tym roku
wynios³y one 1.191.587,87 z³. M
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Wakacyjnego Patrolu ci¹g dalszy
(RESKO-WÊGORZYNO)
Wakacyjny Patrol
kontynuuje swoje
odwiedziny w ramach
letniego odpoczynku
dzieci i m³odzie¿y
z powiatu ³obeskiego.
Policjantka wspólnie ze stra¿akiem oraz pracownikiem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w £obzie podczas kolejnej wyprawy
odwiedzili œwietlice w gminach Resko i Wêgorzyno.
W tym tygodniu odwiedzono
dzieci wypoczywaj¹ce w œwietlicach w miejscowoœciach: £ugawina, £agiewniki, Lubieñ Dolny, Mieszewo oraz Sielsko.
Z wypoczywaj¹cymi dzieæmi i
m³odzie¿¹ przeprowadzono pogadankê na temat bezpiecznych zabaw
i zachowañ w ramach trwaj¹cych
wakacji. Przypominano, jak nale¿y
zachowywaæ siê nad k¹pieliskami.
Stra¿ak pokaza³, jak prawid³owo
nale¿y udzielaæ pierwszej pomocy
medycznej. Pod jego „okiem” dzieci
i m³odzie¿ mia³y okazjê przeæwiczenia masa¿u serca oraz sztucznego
oddychania wykonuj¹c czynnoœci
na fantomie.

Ju¿ tradycj¹ jest, ¿e podczas
tych wszystkich odwiedzin w ramach bezpiecznych wakacji dzieci
otrzyma³y drobne nagrody i upominki.
kp

Podziêkowanie

Liczy³y siê minuty...
Dnia 6 lipca br., w po³udnie, podczas karmienia zakrztusi³a siê moja
87 - letnia le¿¹ca niepe³nosprawna mama Stanis³awa M. z £obza. Próba
ratowania przez najbli¿szych okaza³a siê nieskuteczna. Trzeba by³o
dzia³aæ b³yskawicznie. Wezwano pogotowie ratunkowe.

„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
œp. W³adys³awê Nowick¹
z Karnic
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

Pani dyspozytor podczas przyjêcia zg³oszenia okaza³a siê bystra w
dzia³aniu i kompetentna. Ekipa ratunkowa przyby³a natychmiast. Rozpoczê³a siê akcja ratunkowa. Zaanga¿owanie, kompetencja i serca
wype³nione mi³oœci¹ spowodowa³y, i¿ w karetce, przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu, uratowano moj¹ mamê.
Do szpitala w Drawsku Pom. dowieziono mamê odratowan¹. Niemniej dla bezpieczeñstwa pozostawiono j¹ na kilka godzin na obserwacjê na oddziale ratunkowym. Tam zaopiekowano siê mam¹ z wielk¹
trosk¹ i wra¿liwoœci¹. Nastêpnie przewieziono mamê do domu karetk¹.
Nie odmówiono te¿ zabrania do karetki osoby towarzysz¹cej. Jak¿e to
jest ludzkie. Decyzjê zezwalaj¹c¹ na podró¿ karetk¹ osoby postronnej
podjê³a siostra prze³o¿ona z oddzia³u ratunkowego szpitala w Drawsku
Pom., byæ mo¿e nara¿aj¹c siê poprzez naruszenie przepisów. Jednak
mi³oœæ do drugiego cz³owieka i zdrowy rozs¹dek zwyciê¿y³.
Choæ s³u¿ba zdrowia pozosta³a obecnie osamotniona, ludzie tam
pracuj¹cy zachowali serca pe³ne oddania i s³u¿by drugiemu cz³owiekowi, co w dzisiejszych pogmatwanych czasach jest szczególnie cenne.
Dziêki takim ludziom rodzi siê nadzieja, ¿e zwyciê¿y dobro w naszej
ojczyŸnie.
£obzianin
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Bezpieczny odpoczynek nad wod¹
Wakacje to czas
spêdzania wypoczynku
nad wod¹, w zwi¹zku z
powy¿szym apelujemy
do mieszkañców, aby
k¹piele zarówno wodne,
jak i s³oneczne
odbywa³y siê z rozwag¹
i w granicach
„zdrowego rozs¹dku”.
Starajmy siê korzystaæ ze strze¿onych k¹pielisk, czuwajmy i dyscyplinujmy nasze dzieci, pamiêtaj¹c, i¿
korzystanie z akwenów wodnych
przez dzieci powinno odbywaæ siê
pod opiek¹ i nadzorem osoby doros³ej.
Nie wchodŸmy do wody pod
wp³ywem alkoholu, gdy¿ jest to bardzo niebezpieczne dla naszego ¿ycia
i zdrowia. Wysoka temperatura powietrza sprawia, ¿e alkohol szybciej
„uderza do g³owy”. Sprawia to, ¿e
nasza koordynacja ruchowa jest
ograniczona, stajemy siê bardziej
rozluŸnieni, a przy tym czêsto lekkomyœlni. Pamiêtajmy, ¿e alkohol podczas upalnych dni mo¿e doprowadziæ tak¿e do utraty przytomnoœci.

W lipcu br na terenie naszego
województwa utonê³o 8 osób w tym
3 osoby nieletnie, natomiast od pocz¹tku sierpnia mia³y miejsce ju¿ 3

Do¿ynki dla artystów,
czyli reski strój ludowy
(RESKO). Wprawdzie do¿ynki
gminne planowane s¹ tutaj na 31
sierpnia, jednak Centrum Kultury
ma swoj¹ do¿ynkow¹ ofertê skierowan¹ do utalentowanych artystycznie mieszkañców gminy – zarówno
tych najm³odszych, jak i bardziej
doœwiadczonych.
Konkurs o nazwie „Projekt na
strój ludowy” adresowany jest do
dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych
mieszkaj¹cych w gminie Resko. Organizatorzy konkursu – Centrum
Kultury w Resku postawili sobie za
cele: upowszechnianie wiedzy o regionie, uwra¿liwienie na wartoœci
kulturowe i tradycje regionu, rozwijanie wyobraŸni i zainteresowañ
twórczych oraz umo¿liwienie zaprezentowania swojego talentu.
A telnet mo¿na zaprezentowaæ
na ró¿ne sposoby, wa¿ne, aby przedstawiæ projekty stroju mêskiego i
kobiecego, które powinny nawi¹zywaæ do historii i tradycji regionu,
oraz barw herbu miasta. Nie okreœlono jednak czy do historii tak chêtnie
prezentowanej w regionie, czyli niemieckiej do 1945 roku czy te¿ do tej

nowszej, równie¿ naszej po 1945 r. Z
tym jednak mog¹ byæ wiêksze k³opoty, ale i te¿ szersze pole do popisu dla
wyobraŸni.
Osoby utalentowane mog¹ na
formacie A3 wykonaæ prace malarskie, graficzne, wydzierankê, wycinankê itp. albo wykonaæ pracê przestrzenn¹. W drugim wypadku granic¹ jest jedynie wyobraŸnia.
Prace nale¿y dostarczyæ do Centrum Kultury w Resku do 23 sierpnia.
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi podczas do¿ynek 31 sierpnia, które bêd¹ mia³y
miejsce w Parku Miejskim. Warto
przy tym wiedzieæ, ¿e decyzja komisji jest ostateczna i nieodwo³alna, a
organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do bezp³atnej publikacji nagrodzonych prac, imion, nazwisk i informacji o zwyciêzcach i uczestnikach
konkursu w prasie i innych mediach
bez powiadomienia autora.
Do prac nale¿y za³¹czyæ metryczki umieszczone w prawym dolnym
rogu pracy zawieraj¹ce: imiê i nazwisko, wiek, adres, tel. kontaktowy.
Prace staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatora.
op

utoniêcia, dlatego apelujemy do
wszystkich, aby ka¿da forma wypoczynku nad wod¹ odbywa³a siê
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi. Czuwajmy nad naszym bezpieczeñstwem i bezpieczeñstwem naszych najbli¿szych.
kp

Po przetargu na zorganizowanie warsztatów

Gryfice wyszkol¹
(WÊGORZYNO). Kompleksowym zorganizowaniem warsztatów
Nasze M dla 22 uczestników projektu POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci
do aktywnoœci zajmie siê Centrum
Doradztwa Reklamy Szkoleñ z Gryfic.
G³ówne zagadnienia zajêæ Nasze
M zak³adaj¹ dobór materia³ów, zabezpieczenie otoczenia przed pracami remontowymi, przygotowanie
pod³o¿a pod malowanie, malowanie
– techniki malarskie, przygotowanie
pod³o¿a pod now¹ pod³ogê, drobne
naprawy.
Wymiar czasowy: w czêœci teore-

tycznej w ramach dwóch spotkañ
zostan¹ przeprowadzone zajêcia z
teorii po 6 godzin zegarowych. Po 12
godzinach teorii uczestnicy warsztatów przyst¹pi¹ do zajêæ praktycznych w wymiarze 28 godzin zegarowych, w ci¹gu jednego tygodnia, ale
w œrodowisku ka¿dego beneficjenta. Przy czym ³¹czna iloœæ godzin
praktycznych na wszystkich beneficjentów winna wynieœæ 616.
Szacunkow¹ wartoœæ zamówienia okreœlono w wysokoœci 66 tys. z³.
Do jego realizacji wp³ynê³a jedna
oferta: Centrum Doradztwa Reklamy
Szkoleñ z Gryfic, które za swoje us³ugi zaoferowa³o kwotê 40 tys. z³. MM

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

LUDZIE I SPRAWY
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Problem z samochodami na zakrêtach

Mieszkañcy Zajezierza czuj¹ siê
zagro¿eni
(ZAJEZIERZE gm. £obez)
Przez Zajezierze
przebiega droga
wojewódzka nr 148
o sporym, zw³aszcza latem,
natê¿eniu ruchu. Mo¿e i
nie by³oby problemu z
ruchem na niej, gdyby nie
cztery ostre zakrêty, jakie
znajduj¹ siê w samej wsi.
To one powoduj¹, ¿e co
jakiœ czas dochodzi na
nich do kolizji, w wyniku
czego auta niszcz¹ mienie
mieszkañców.
Na drodze we wsi s¹ znaki ograniczaj¹ce prêdkoœæ do 40 km/godz.,
ale to niewiele pomaga. Zakrêty
maj¹ tutaj po 90 stopni i powoduj¹
dwojakiego rodzaju problemy.
Pierwszy – je¿eli kierowca jedzie zbyt
prêdko i nieostro¿nie, l¹duje na
ogrodzeniu, które niszczy. Drugie –
samochody ciê¿arowe na zbyt w¹skiej drodze, zw³aszcza przy mijaniu,
nie mog¹ dokonaæ prawid³owego
skrêtu i wje¿d¿aj¹ na chodniki i pobocza, niszcz¹c je.
Mieszkañcy postanowili coœ z
tym zrobiæ, gdy¿ obawiaj¹ siê, ¿e w
którymœ momencie dojdzie do wypadku, w którym ktoœ z mieszkañców wsi straci zdrowie lub ¿ycie.
Napisali pismo do Komendanta Powiatowego Policji w £obzie, pod którym podpisa³o siê 81 mieszkañców
wsi. Napisali w nim m.in. „W przeci¹gu ostatnich 6 miesiêcy siedmiokrotnie zaistnia³y zdarzenia drogowe, w wyniku których zosta³o zniszczone ogrodzenie posesji p. Tyrañskich, usytuowanej przy zakrêcie
oraz koñcz¹ce siê najczêœciej odtransportowaniem niefortunnego
auta ma lawecie. Do cudów nale¿y
zaliczyæ fakt, i¿ podczas ¿adnego z

tych zdarzeñ nie by³o na chodniku
pieszego, który nie mia³by szans
prze¿ycia. Przy tym samym zakrêcie
stoi s³up oœwietleniowy, który by³
ju¿ kilka razy zarysowany przez samochody ciê¿arowe.
Przeprowadziliœmy eksperyment
samochodem osobowym: wchodzenie w ka¿dy z czterech zakrêtów z
prêdkoœci¹ 40 km/h powoduje wyrzucanie auta do œrodka jezdni i pisk
opon.
W trakcie manewru wymijania
dwóch samochodów ciê¿arowych
nastêpuje ca³kowite zatrzymanie ruchu w miejscowoœci, gdy¿ aby siê
wymin¹æ TIR-y zajmuj¹ nie tylko
jezdniê, ale te¿ naczepami musz¹
naje¿d¿aæ na chodniki. Czêsto te¿
gubi¹ czêœæ ³adunku podczas przeje¿d¿ania przez miejscowoœæ (spadaj¹ klocki drewniane, worki z ziemi¹,
bele s³omy, ceg³y itp.), co jest bezpoœrednim efektem zbyt du¿ej prêdkoœci, po³¹czonej ze zbyt ostrymi zakrêtami.
Jako mieszkañcu wsi czujemy siê
zagro¿eni, droga jest niebezpieczna
dla doros³ych, a co dopiero dla naszych dzieci”. - napisali.
Mieszkañcy domagaj¹ siê jakiegoœ rozwi¹zania tego problemu. Ze
swojej strony proponuj¹: zmniejszenie promienia ³uków jezdni oraz wymuszenie spowolnienia ruchu poprzez wysepki, progi zwalniaj¹ce,
sfrezowanie asfaltu lub ka¿dy inny
skuteczny sposób. Oprócz tego
ograniczenie prêdkoœci we wsi do 30
km/h, ustawienie fotoradaru lub sta³e kontrole policji, umocowanie barierek, a zim¹ posypywanie zakrêtów
sol¹ lub czyszczenie jezdni z lodu,
który powoduje wyrzucanie aut na
„ostrych” zakrêtach.
Pismo zosta³o skierowanie równie¿ do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i Marsza³ka. Jest problem i trzeba go rozwi¹zaæ. Zobaczymy, kiedy
i jak do tego zabior¹ siê odpowiednie
s³u¿by.
KAR
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Urlop na Bia³orusi. Wyjazd na Kresy.
Gdy wspominam, ¿e by³em na
krótkim urlopie na Bia³orusi, z jednej strony padaj¹ pytania o to, czy
jest tam tak, jak mówi¹ w telewizji,
z drugiej dowiadujê siê, ¿e wielu
mieszkañców powiatu pochodzi z
tamtych stron i ma tam rodziny, z
którymi do dzisiaj utrzymuje kontakty. Ja pojecha³em zobaczyæ te
mityczne Kresy, o których babcia
Adela Rynkiewicz, pochodz¹ca ze
wsi pod Wilnem, mówi³a, ¿e by³y tam
taaaakie grzyby i taaaakie wê¿e i
podnosi³a lub rozk³ada³a szeroko
rêce, by podkreœliæ te wielkoœci.
Urlop na Bia³orusi to podró¿ sentymentalna na Kresy, a zarazem wielce poznawcza. Pozna³em ciociê w
Wilnie, o której do tej pory nie wiedzia³em, ¿e istnieje i kuzynkê w Bia³ymstoku, o której te¿ nie wiedzia³em, ¿e istnieje. Pozna³em kraj i ludzi,
którzy nas goœcili. Ujrza³em nowoczesne miasta i zarazem zajrza³em w
g³¹b polskiej historii.
Zanim opowiem o Bia³orusi, kilka
s³ów o trasie. Jedziemy przez Wilno,
czyli Litwê, bo ponoæ na granicy z

Bia³orusi¹ stoi siê doœæ d³ugo. To
jedna z wersji wyczytana w internecie. Okazuje siê to g³os odosobniony, bo jak przeje¿d¿amy granicê
unijn¹ (Litwa jest w UE), to zajmuje
nam to 50 minut. Zajê³oby kwadrans,
ale na granicy dawno zapomniany
obrazek – litewskie tzw. mrówki, ale
samochodowe, wal¹ na granicê zmasowanym atakiem i zajmuj¹ nam kolejkê. S¹ po prostu lepiej zorientowani. Okazuje siê, ¿e w Bia³orusi benzyna jest o po³owê tañsza. Przeje¿d¿aj¹, tankuj¹ tu¿ za granic¹, na
najbli¿szej stacji benzynowej, do
pe³na i wracaj¹. To pierwsze zaskoczenie, ¿e Bia³oruœ jest pod jakimœ
wzglêdem atrakcyjniejsza od Unii
Europejskiej.
Jednak zanim przejedziemy granicê, na jeden dzieñ zatrzymujemy
siê w Wilnie. Mamy namiar do cioci,
ze strony babci Adeli, wiêc j¹ odwiedzamy. Jej syn oprowadza nas po
mieœcie i opowiada o ¿yciu na Litwie.
Nie jest dobrze. Po wejœciu do Unii
pozamykano wiêkszoœæ fabryk i zak³adów pracy. Panuje du¿e bezrobocie. Ludzie powyje¿d¿ali zagranicê

Litwini z Unii Europejskiej tankuj¹ na Bia³orusi paliwo, bo jest tam tañsze
o po³owê.

Cmentarz na wileñskiej Rossie

Grób z napisem na p³ycie: „Matka i serce syna”, czyli grób
matki Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
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Jak tam ¿yj¹ - relacja w³asna

Polski koœció³ w Kiemieliszkach
za prac¹. Litwa liczy³a ponad trzy
miliony mieszkañców. Mówi, ¿e wyjecha³ milion. Sprawdzam w internecie. Tutaj tylko szacunki; w 1989
by³o 3.674.800 mieszkañców, w 2013
– 2.972.949. Uby³o prawie 702 tysi¹ce ludzi, oko³o 20 procent ludnoœci!
Jak na taki ma³y kraj, to bardzo du¿o.
W Polsce, gdy uby³o 1-2 mln z 38
mln, ju¿ daje siê to odczuæ, a ubytek
20 procent spo³eczeñstwa Litwini
musz¹ odczuwaæ bardzo mocno. To
jedna z oznak unijnej globalizacji.
Zachód œci¹ga tani¹ si³ê robocz¹,
zostawiaj¹c kraje peryferyjne na
³asce losu.
Wilno, jak przysta³o na stolicê,
jest miastem nowoczesnym. Litwini
bardzo ³adnie ubieraj¹ siê, mo¿na
powiedzieæ – elegancko, gustownie,
zw³aszcza m³ode kobiety. W mieœcie
jest du¿o kawiarenek i oczywiœcie
turystów. My wybieramy siê na
s³ynn¹ Rossê, czyli polski cmentarz.
Przed g³ównym wejœciem grób z napisem na p³ycie: „Matka i serce
syna”, czyli grób matki Marsza³ka.
Obok groby jego ¿o³nierzy i tych,
którzy zginêli w póŸniejszych latach. Ci¹gle podchodz¹ do niego
ludzie, kwiaty œwie¿e, poœród nich
zauwa¿am proporzec „Solidarnoœci”
Gdañskiej Stoczni Remontowej im.
Pi³sudskiego, jest te¿ chusta polskich harcerzy. Cmentarz to ogromna nekropolia, obecnie mocno zaniedbana. Trzeba by poœwieciæ ca³y
dzieñ, by j¹ dok³adnie obejrzeæ. Tu
„mówi¹ wieki” polskiej kultury. Tu
spoczywaj¹ m.in. brat Józefa Pi³sudskiego i ojciec Juliusza S³owackiego, politycy, architekci, urzêdnicy.
Wymieniaæ by d³ugo. Same nagrobki s¹ dzie³ami sztuki, tak jak epitafia
na nich. Zwracam uwagê na figurê
Anio³a. Podobna do tej szczeciñskiej.
Oczywiœcie, jak na pierwsz¹ tak¹

podró¿, nie sposób nie zobaczyæ
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Litwini dzisiaj politycznie mocno zaznaczaj¹ swoj¹ odrêbnoœæ, ale
musz¹ ¿yæ w cieniu polskiej historii
i kultury, bo inaczej siê nie da. Uœwiadamia mi to bardzo mocno tablica na
koœciele farnym p.w. Przemienienia
Pañskiego w Nowogródku, ju¿ na
Bia³orusi, informuj¹ca o zaœlubinach króla W³adys³awa Jagie³³y z
Soñk¹, ks. Holszañsk¹, jakie mia³y
miejsce w nowogródzkiej farze w
1422 r. Pó³ wieku wczeœniej dosz³o do
unii Korony Królestwa Polskiego i
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego –
zupe³nie dobrowolnie. Byliœmy wiêc
w tym wzglêdzie prekursorami.
Po ca³odziennym pobycie i noclegu rano jedziemy na granicê z Bia³orusi¹. Odprawa bardzo rutynowa
trwa chwilê. Czas wyd³u¿aj¹ Litwini,
którzy tworz¹ kolejkê, bo jad¹ zatankowaæ benzynê na Bia³orusi. Jak
wspomnia³em, benzyna jest tu o
po³owê tañsza. Mo¿na wiêc podró¿owaæ po tym kraju bez ogl¹dania siê
na kilometry, z czego oczywiœcie
skorzystaliœmy, robi¹c oko³o 600 kilometrów, zwiedzaj¹c Wiszniew,
£azduny, Nowogródek i Miñsk.
Przeje¿d¿amy przez granicê bez
problemów i kierujemy siê na Kiemieliszki. W prostej linii od Wilna to
mo¿e 30 kilometrów, ale ktoœ „m¹dry” odci¹³ rejony podwileñskie,
historycznie silnie zwi¹zane z miastem, granic¹ z Bia³orusi¹. Dla cioci
z Wilna, która jeŸdzi na groby do
Kiemieliszek, to teraz ca³a wyprawa
„zagraniczna”. Ma wizê na dwa przejazdy rocznie, w rodzinne strony.
Tu¿ za granic¹ rozpoczynaj¹ siê
ogromne przestrzenie. Jedziemy poœród pól i lasów drog¹ szutrow¹.
Wsie wygl¹daj¹ jak u nas popegeerowskie, chocia¿ tu ko³chozy i sowchozy funkcjonuj¹ nadal. Mijamy

typowe chaty, najczêœciej pomalowane na niebiesko lub pomarañczowo. Poœród pól gdzie niegdzie pojedyncze domostwa, czêsto rozlatuj¹ce siê. To najczêœciej by³e polskie
osady, kolonie, zwane te¿ hutorami.
Po wojnie, a byæ mo¿e ju¿ za £ukaszenki, przeprowadzono akcjê likwidowania kolonii, zmuszaj¹c ludzi do
przeniesienia siê do wsi lub miasta.
Tak zrobiono z rodzin¹ Ireny Lenkiewicz. Czêœæ du¿ego domu z bali rozebrano i przeniesiono do Mo³odeczna, czêœæ do pobliskiej wsi. Z jednego domu zrobiono dwa. Do dzisiaj
mieszkaj¹ w nich ludzie i oba wydaj¹
siê przestronne. To musia³ byæ wielki dom.

W Kiemieliszkach szukam œladów po rodzinie taty i babci. Cmentarz jest zaroœniêty. Napotkany
mieszkaniec, mówi¹cy p³ynnie po
polsku, informuje, ¿e Rynkiewicze
mieszkali tak¿e w s¹siedniej wiosce.
Mówienie po polsku wydaje siê byæ
tutaj czymœ naturalnym. Przez ca³y
pobyt nie mamy problemów jêzykowych. Odk³adamy dalsze poszukiwania na nastêpn¹ podró¿, bo nie
zaplanowaliœmy wiêcej czasu. Na
cmentarzu groby z polskimi nazwiskami. Idziemy do wsi zapytaæ ksiêdza, mo¿e coœ wie, mo¿e zachowa³y
siê jakieœ ksiêgi parafialne. Gdy mijamy zakrêt, przed nami pojawia siê
piêkny koœció³ drewniany.
Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz

Zdjêcie na pierwszej stronie i poni¿ej - rosyjski market podobny do europejskich. Ceny w tysi¹cach; kilogram pomidorów - 15 tys. rubli (ok. 5 z³)
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Strategia Rozwoju Gminy £obez na lata 2013-2020

Turystyka w gminie - czy to jeszcze
coœ znaczy?
(£OBEZ). Zgodnie z
bud¿etem gminy na rok
2013 na turystykê i
promocjê w tym roku
przewidziano ³¹cznie
106.700 z³, na inwestycje
– ani grosza.
Plan wydatków na promocjê
gminy w roku 2013 wynosi 81.100 z³,
w tym na realizacjê zadañ statutowych – 78.600 z³, natomiast na wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane
- 2.500 z³. Do po³owy roku wydano w
tym dziale kwotê w wysokoœci
65.269,73 z³, na wynagrodzenia –
1.352 z³. Na turystykê z kolei na
pocz¹tek roku zaplanowano kwotê
w wysokoœci 25.600 z³, w tym na
wynagrodzenia i sk³adki od nich
naliczane 2.500 z³, wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ statutowych wynosi³y 23.100 z³. 30 czerwca, zwiêkszono ju¿ jednak wydatki na wynagrodzenia do 3 tys. z³, zmniejszaj¹c
jednoczeœnie kwotê na zadania inwestycyjne do 22.600 z³. Do po³owy
roku wydano 14.924,78 z³ w tym na
wynagrodzenia – 2.568,78 z³. Ani
grosza nie przewidziano na inwestycje i zakupy inwestycyjne, podobnie
w dziale promocji.
Turysta mo¿e zwiedziæ ambonê
W strategii rozwoju gminy
£obez na lata 2013-2020 mo¿emy
wyczytaæ takie pere³ki jak to, ¿e mo¿na na terenie gminy £obez urz¹dzaæ
polowania, bo lasów jest tu du¿o,
albo ¿e zosta³a utworzona Œcie¿ka
Edukacji Ekologicznej o d³ugoœci 10
km. By³oby to zrozumia³e, gdyby
taka informacja pojawi³a siê na stronie Nadleœnictwa. Co wspólnego z
turystyk¹ ma np. takie stwierdzenie:
„Wœród przystanków wyró¿niæ warto: gospodarkê ³owieck¹ z ambon¹
myœliwsk¹, paœnikiem i innymi budowlami ustawionymi na skraju
lasu” wiedz¹ chyba jedynie autorzy
opracowania. Równie warte zachodu jest szukanie w chaszczach dawnego niemieckiego kortu tenisowego i amfiteatru wymienionych jako
elementy godne zwiedzenia. W sumie po co kazaæ ludziom chodziæ po
chaszczach, wystarczy zaprosiæ na
stadion, aby tam pozwiedzali zrujnowany i równie niebezpieczny kort
tenisowy.
Swoistym kuriozum i kpin¹ z turystów jest wypisywanie w strategii

takich bzdur jak ta w dziale TRASY
ROWEROWE. „ Trasy rowerowe
wytyczone zosta³y w 2002 r. z
uwzglêdnieniem najciekawszych
miejsc krajobrazowo - przyrodniczych i architektonicznych w okolicach £obza. Szlaki nie s¹ trudne i
zapewniaj¹ aktywny wypoczynek
dla ca³ej rodziny. Prowadz¹ wœród
lasów, pól i jezior, przewa¿nie drogami polnymi i przecinkami leœnymi. Na
trasach ustawiono znaki rowerowe,
tablice kierunkowe i plansze pogl¹dowo - edukacyjne z opisem najciekawszych obiektów.
Szczególnie atrakcyjne i po¿yteczne s¹ dla mi³oœników przyrody,
szukaj¹cych osobliwoœci przyrody,
ciekawych krajobrazów i obiektów
zabytkowych. 1) Szlak rowerowy Dolin¹ Rzeki Regi (niebieski szlak
rowerowy) Trasa: £obez (0 km)Przyborze (10 km)-jezioro Karwowo
(12,7 km)Karwowo (14,5 km)-Smorawina
(17,6 km)-rzeka Mielnica (21,4 km)jezioro Che³m (24,0 km)-£obez
(29,1km).” Jak mo¿na wypisywaæ, ¿e
trasa nie jest trudna, je¿eli rzekê Regê
na trasie rowerowej nale¿y przep³yn¹æ wp³aw z rowerem na plecach?
Niech sobie urzêdnik, który to pisa³

i radni, którzy to zatwierdzili, sami
p³ywaj¹ z rowerem na plechach przez
rzekê, a od razu uznaj¹ trasê za ekstremalnie trudn¹ i tylko dla wyczynowców. W strategii czytamy, ¿e
„Szlak wytyczono z myœl¹ o prezentacji ciekawego tworu natury, jakim
jest dolina rzeczna”. Z pewnoœci¹
tak siê dzieje, gdy wkrêcony turysta
stoi nad brzegiem rzeki i patrzy na
zawalony mostek. Stoi i podziwia
dolinê i wzgórza w Przyborzu – po
drugiej stronie nurtu.
Kolejny szlak rowerowy – szlak
dziedzictwa techniki i architektury
(czarny szlak), barwa pasuje, bo
iœcie pogrzebowy to szlak. Turystom zaproponowano zwiedzanie
ruin, w niektórych miejscach jest ju¿
w³aœciwie œlad po ruinach. Z pewnoœci¹ wiele z nich zagra¿a ¿yciu i zdrowiu, choæby w Rynowie i Ro¿nowie.
Zabytki wal¹ siê z hukiem, a¿ echo
niesie po okolicy. Oba pa³ace s¹ w rêkach prywatnych, tylko w³aœcicieli
wywia³o, gmina wiêc sobie zaprasza
tam, gdzie nie jej i gdzie mo¿na dostaæ wal¹ca siê œcian¹.
Gmina chwali siê równie¿ szlakiem kajakowym Regi. Problem w
tym, ¿e jedyne co wykona³a przez
ca³y okres samorz¹dnoœci w tym za-

kresie to wiatê przy starym boisku i
dwie ostatnio postawione drabinki,
z myœl¹, ¿e resztê za³atwi inicjatywa
prywatna. Dalej czytamy, ¿e „Szlak
doczeka³ siê cyklicznej imprezy, jak¹
jest ogólnopolski sp³yw kajakowy
„Reg¹ do Morza”. Impreza ³¹czy turystykê kajakow¹ z biwakiem i zwiedzaniem miast po³o¿onych nad
Reg¹. Wodowanie kajaków ma miejsce na Starej Redze we wsi Tarnowo
obok zabytkowego m³yna”. A¿ ciœnie siê na usta pytanie – a ile gmina
£obez do tej imprezy do³o¿y³a i w
czym siê przyczyni³a do jej propagowania, ¿e tak siê tym chwali? Podobnie jak turystyk¹ konn¹, do której
gmina nie dok³ada grosza, nie wspó³organizuje imprez, ani nie promuje.
Nie wiadomo te¿ czy p³akaæ czy
œmiaæ siê przy informacji o starym
budownictwie w £obzie, w którym
wymienia siê „resztki murów obronnych miasta przy Szkole Podstawowej nr 1, obok wzgórza zamkowego”,
gdy tymczasem mur ów, który nigdy
nie zosta³ wpisany do rejestru zabytków, znikn¹³ w niewyjaœnionych
okolicznoœciach, a dzisiaj stoi tam
piêkny nowy mur ceglany.
Jest te¿ informacja o kirkucie, jednak w mieœcie na ¿adnej tablicy takiej informacji nie uœwiadczy siê.
Ciekawe ilu turystów czyta strategie
gminy, aby dowiedzieæ siê, ¿e kirkut
w ogóle tu by³ i zosta³ zlikwidowany
w po³owie lat 50. ub. wieku.
Wœród pomników niemieckich
wymieniono g³az Jahna, znajduj¹cy
siê „obok polany o tej samej nazwie,
na której rozpoczynaj¹ siê œcie¿ki
rowerowe. G³az ustawiono w 1928 r.
dla uczczenia niemieckiego teoretyka i twórcy nowo¿ytnego systemu w
gimnastyce. Pomnik by³ czêœci¹
przedwojennego parku sportu i rozrywki.” Mo¿e lepiej tego nie wspominaæ, skoro dzisiaj roœnie tam trawa, g³az s³u¿y do rozbijania butelek,
a przedwojenny park sportu i turystyki zarasta krzakami. Podobnie
mo¿e nie wspominaæ wzgórza Rolanda, skoro nie ma pieniêdzy nawet na
oczyszczenie schodów z liœci. Jeszcze sobie turysta nogê z³amie i dopiero bêdzie problem.
Ciekawe s¹ te¿ informacje na temat grodzisk. Wspomina siê o nich,
ale w terenie trudno do nich dotrzeæ,
nikt nie pomyœla³ o tablicach informuj¹cych jak do nich dojœæ. Pytanie
wiêc dla kogo te informacje o dawnych grodach i jak do nich dotrzeæ.
Mo¿e czytaj¹c w strategii, ¿e znaj-

INFORMACJE
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duj¹ siê ok. 1 km od zabudowañ
mieszkalnych od wsi Karwowo? I jak
dotrzeæ do kurhanów maj¹c informacjê, ¿e cmentarzysko odleg³e jest o 3
km od grodziska? Mo¿e wyznacznikiem s¹ stare sosny, poœród których
kurhany siê znajduj¹? Nietrudno z
kolei odnaleŸæ grodzisko nad Dybrznem pod warunkiem, ¿e wie siê czego
szukaæ. Tam tablicy te¿ nie ma, podobnie jak w okolicach Unimia itd.
Nie jest te¿ ¿adnym wyt³umaczeniem, ¿e jeœli da siê tak¹ informacjê w
terenie to zjad¹ siê barbarzyñcy z
wykrywaczami. W wielu regionach
kraju s¹ wspaniale oznakowane grodziska z informacjami, z którego wieku pochodz¹. Na terenie zarówno
gminy, jak i powiatu takich informacji nie ma, nawet w centrach miast.
O œcie¿kach i drogach nad jeziora, o braku ³awek, miejsc odpoczynku, wyznaczonych miejsc na ognisko pisaliœmy ju¿ niejednokrotnie.
Nad jeziorem Dybrzno jest jedynie
przebieralnia, nie ma ¿adnych ³awek,
sto³ów, miejsca na ognisko. Miejsce,
w którym palony jest ogieñ, znajduje
siê na grodzisku. Œcie¿k¹ po by³ej
kolejce w¹skotorowej trudno
przejœæ, bo w kasie gminy wci¹¿ brakuje 20 z³ na skoszenie trawy, nad
jezioro Karwowo nie sposób dojechaæ, nie ma ¿adnych nowych elementów architektonicznych, a stara
s³awojka grozi zawaleniem. Niczego
nowego nie proponuje siê ani mieszkañcom, ani turystom. Nie ma tak
naprawdê ¿adnego pomys³u, ¿adnej
inicjatywy ani ¿adnej chêci na rozwój turystyczny i na promocjê.
Dla kogo te folderki?
Pytanie wiêc jaki sens ma drukowanie folderków i wystawianie siê na
targach turystycznych, skoro tu na
miejscu nie robi siê nic poza wysypaniem taczki piasku nad brzeg jeziora raz w roku? Mo¿e, zamiast jeŸdziæ po targach w kraju, promowaæ
gminê poprzez Orkiestrê Dêt¹ czy
Zespó³ Muzyki Myœliwskiej na Bia³orusi, Litwie itd., oferuj¹c równoczeœnie pañstwowym zak³adom inwestycje w Polsce, lepiej i praktyczniej postawiæ kilka ³awek nad Dybrznem, naprawiæ most na Redze, postawiæ przystañ kajakow¹, zorganizowaæ imprezê turystyczn¹, albo
przynajmniej w³¹czyæ siê w organizacjê sp³ywu kajakowego na skalê
kraju, albo zawodów konnych – to
przynajmniej rzeczywiœcie przyci¹gnie ludzi do gminy.
Nie przyci¹gnie siê turystów,
skoro nie ma pla¿, ³awek, sto³ów,
dobrych dojazdów, przejazdów,
miejsc na obozowiska, zaplecza i
mo¿liwoœci rozwoju. Gminy, które
rzeczywiœcie chc¹ rozwijaæ turystykê i promowaæ swoj¹ gminê inwestuj¹ w tê dziedzinê, a nie wypisuj¹,
¿e mo¿na zwiedziæ ambonê i zakrzaczony teren, na którym kiedyœ by³
kort tenisowy.
MM
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Rolnicy protestuj¹

Zmowa cenowa w sprawie
cen zbó¿ i rzepaku? Ceny
spad³y o po³owê
(REGION). Swoje
niezadowolenie z cen
zbó¿ rolnicy wyrazili,
protestuj¹c pod
elewatorami
najwiêkszego w regionie
skupu – w Stois³awiu.
Wprawdzie
wynegocjowano tam
lepsze ceny ni¿
proponowano
wczeœniej, jednak s¹
podejrzenia, ¿ee niskie
ceny nie s¹ wynikiem
prognoz wysokich
zbiorów zbo¿a na
œwiecie, w tym w Unii
Europejskiej, a zmowy
cenowej skupów.
Protest w Stois³awiu mia³ miejsce
w pierwszy wtorek sierpnia, po tym,
gdy najwiêkszy w województwie
skup obni¿y³ ceny do 380 z³ za tonê
¿yta i pszenicy do 680 z³ za tonê. Rok
wczeœniej pszenica kosztowa³a oko³o tysi¹c z³. Dla rolników by³o to tym
bardziej tragiczne, ¿e w³aœnie ten
zak³ad dyktuje ceny w regionie. Rolnicy odpuœcili dopiero wówczas,
gdy w³adze Zak³adów Przetwórstwa
Zbo¿owego Stois³awia zadeklarowa³y, ¿e bêd¹ skupowaæ ¿yto po 400
z³ za tonê, a pszenicê po 700 z³ za tonê.
Kilka dni przed protestem, bo 2
sierpnia prezes zarz¹du zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian
Sierpiñski wystosowa³ pismo do
prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel. W swoim piœmie prezes ZIR zwróci³ uwagê na
drastyczn¹ obni¿kê cen zbó¿, przyjmowanych przez skupy nie tylko na
terenie województwa zachodniopomorskiego, ale i ca³ego kraju. W piœmie do UOKiK pisze m.in.: „Kwoty
za tonê ziarna s¹ ni¿sze od ubieg³orocznych a¿ o kilkadziesi¹t procent.
Pszenica konsumpcyjna skupowana
od rolników osi¹ga maksymaln¹
cenê 660 z³ za tonê, podczas gdy w
ubieg³ym roku, rolnicy mogli sprzedawaæ j¹ za cenê nawet 1000 z³ za

i sprawdzenie czy podmioty skupowe
nie zawar³y „zmowy cenowej” oraz o
wyci¹gniêcie konsekwencji, jeœli te
przypuszczenia potwierdz¹ siê.

tonê. W podobnej sytuacji s¹ plantatorzy rzepaku. Ubieg³oroczne
ceny osi¹ga³y maksymalnie 2100 z³
za tonê. W tym roku skupy oferuj¹
nie wiêcej ni¿ 1200 z³.
Tak drastyczny spadek cen w
moim przekonaniu jest podyktowany tylko i wy³¹cznie „zmow¹ cenow¹”, zawart¹ miêdzy w³aœcicielami podmiotów skupowych. Co bowiem sta³o siê tak niepokoj¹cego, ¿e
ceny zbó¿ tak gwa³townie powêdrowa³y w dó³? Przecie¿ wyj¹tkowo
mroŸna i d³uga zima, utrzymuj¹ca siê
na terenie ca³ego kraju, nie mog³a
spowodowaæ wydajniejszych plonów od tych ubieg³orocznych. Czy
zmniejszy³o siê zapotrzebowanie na
ziarno u przetwórców i konsumentów? Tak¿e nie. A zatem jedynym
racjonalnym powodem, dla którego
ceny pszenicy i rzepaku s¹ tak niskie,
jest argument o „zmowie cenowej.
Polscy rolnicy i tak s¹ ju¿ doœæ
krzywdzeni. Pod wzglêdem dop³at
bezpoœrednich i innej pomocy
œwiadczonej przez centralne instytucje krajowe, nie mo¿emy siê równaæ
z producentami rolnymi z tzw. starej
Unii. Rozumiemy, ¿e Europê i Œwiat
dotkn¹³ kryzys gospodarczy. Ale
dlaczego skutki tego kryzysu musz¹
odczuwaæ tak boleœnie polscy w tym
zachodniopomorscy rolnicy?
Nie mo¿emy pozwoliæ, aby w³aœciciele punktów skupu zbó¿ i
wszelkiej maœci handlarze nabijali
swoje kieszenie kosztem ciê¿kiej,
rolniczej pracy.” w dalszych s³owach
prezes ZIR prosi³ o szybk¹ interwencjê

Spadek cen zbó¿ w kraju nawet o
40-50 proc. sprawia, ¿e nie pokrywaj¹ one nawet kosztów produkcji.
Sytuacja jest o tyle z³a, ¿e wiosenna
sytuacja pogodowa i d³uga mroŸna
zima sprawi³y, i¿ plony s¹ ni¿sze ni¿
w roku ubieg³ym. Ni¿sze plony i
ceny mog¹ z kolei sprawiæ, ¿e rolnicy
nie bêd¹ mieli za co odtworzyæ produkcji w roku przysz³ym.
W takiej sytuacji, gdy dochody
rolników spadaj¹ poni¿ej kosztów
produkcji, teoretycznie powinno
wkroczyæ pañstwo z pomoc¹. Ostatni raz skup interwencyjny mia³ miejsce w 2010 roku. Od tamtego czasu
cena takiego skupu nie zmieni³a siê
i wynosi 101,3 euro za tonê. Rolnicy
uwa¿aj¹ jednak, ¿e cena skupu interwencyjnego równie¿ powinna zmieniæ siê i byæ bardziej przystosowana
do rzeczywistoœci, a rzeczywistoœæ
okreœla kwota na poziomie oko³o 160
euro za tonê. Pañstwo wkracza z
pomoc¹, gdy ceny za ziarno s¹ ni¿sze ni¿ ceny skupu interwencyjnego
- na razie przy kwocie 101,3 euro za
tonê. Skup interwencyjny uruchamiany jest od 1 listopada i trwa do
koñca maja nastêpnego roku.
Tym samym czêœæ rolników nie
sprzedaje swojego ziarna, czekaj¹c
na lepsze czasy. Jednak minister rolnictwa zapowiedzia³, ¿e rolnicy nie
maj¹ co liczyæ na wy¿sze ceny zbó¿
na jesieñ, tym bardziej ¿e zbiory na
œwicie s¹ zdecydowanie wiêksze ni¿
w roku ubieg³ym. Jego zdaniem
ubieg³oroczne ceny by³y rekordowo
wysokie ze wzglêdu na niskie plony
na œwicie. Uwa¿a, ¿e niemo¿liwa jest
te¿ interwencja na rynku rzepaku,
bowiem UE nie przewiduje tego.
Rolnikom wyjaœnia³, ¿e spadek ceny
w tym wypadku spowodowany jest
zwiêkszonym area³em upraw w kraju.
Pod koniec lipca i on zwróci³ siê,
na proœbê Krajowej Rady Izb Rolniczych, do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z proœb¹ o
zbadanie, czy rzeczywiœcie wyst¹pi³a „zmowa cenowa” przedsiêbiorców prowadz¹cych skup rzepaku i
zbó¿.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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.

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

Sprzedam gara¿ w £obzie przy ul.
Bocznej. Tel. 605 061 028.

PRACA
Powiat ³obeski
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
Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39
89

tygodnik ³obeski 13.8.2013 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

MIESZKANIA
Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogródek. Niedrogo, do remontu. Tel. 91384-88-29.

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

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

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

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

Powiat œwidwiñski
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

MOTORYZACJA

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

Powiat drawski
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996.
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

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

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

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

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ - kawalerka o pow. 25,15 mkw, III piêtro
£OBEZ - kawalerka o pow. 30 mkw, III piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 42,31 mkw, I piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 44,45 mkw, parter
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 41,34 mkw, parter
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 37,63 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 66,97 mkw, parter
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 59,76 mkw, parter
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,95 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,48 mkw, I piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow.61,28 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, III piêtro

- CENA 70.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 169.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 125.000 z³
- CENA 125.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
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Echa 50-lecia MLKS Œwiatowid £obez

Uznanie dla trenera Franciszka Paszela
Z okazji jubileuszu 50-lcia istnienia klubu sportowego MLKS
Œwiatowid, w czerwcu zorganizowano w £obzie dwie okaza³e imprezy
okolicznoœciowe, stanowi¹ce wyraz podziêkowania i uznania dla
tych wszystkich, którzy tworzyli
historiê klubu, byli autorami wa¿nych wydarzeñ sportowych.
Obiektywnie, bez s³owa przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e imprezy jubileuszowe zosta³y przeprowadzone wzorowo przez tutejszych dzia³aczy pi³karskich, bez najmniejszych
potkniêæ, a ich ozdobê stanowi³
mecz na stadionie miejskim ekstraligowej Pogoni Szczecin.
Dlaczego wracam do wspomnieñ? Otó¿ ze smutkiem, nie tylko
ja, równie¿ moi koledzy pi³karze, z
którymi gra³em dla barw £obza, a
tak¿e starsi dzia³acze Klubu, przyjêli
wiadomoœæ, ¿e nasz dawny trener
Franciszek Paszel nie weŸmie udzia³u w uroczystoœciach. Przyczyn¹ by³
zbieg okolicznoœci - wczeœniej zaplanowany wyjazd na rodzinne Kresy
(Litwa, Bia³oruœ). To oczywiœcie
usprawiedliwia absencjê trenera
wœród nas, mimo, ¿e jak oœwiadczy³,
bardzo ¿a³uje, ¿e nie mo¿e byæ z nami.
Skoro nie móg³ byæ na jubileuszu, po jego powrocie wybraliœmy
siê do niego, by wrêczyæ mu medal.
Odwiedziliœmy go w Œwidwinie 17
lipca br., w "mocnym" sk³adzie
pierwszych pi³karzy Œwiatowida z
roku 1963. Byli Marian Szyjka, Andrzej S³aby i Zdzis³aw Bogdanowicz
wraz z g³ówn¹ inicjatork¹ wyjazdu

pani¹ Gra¿yn¹ Kar³owsk¹, prezesem
XXVII kadencji Œwiatowida £obez.
Gospodarza zastaliœmy w dobrym zdrowiu, tryskaj¹cego humorem. Przyj¹³ nasz¹ ekipê bardzo serdecznie. Oficjalnie, z r¹k prezes
MLKS Œwiatowida Gra¿yny Kar³owskiej otrzyma³ Medal Najlepszego
Trenera 50-lecia, klubowy jubileuszowy proporzec i piêkne kwiaty. Szczere s³owa uznania, pamiêci i zaanga¿owania dla rozwoju i dobra
pi³karskiego £obza stanowi¹ do dziœ
¿yw¹ kartê Pañskich osi¹gniêæ szkoleniowych w £obzie - z uznaniem
stwierdzi³a prezes G. Kar³owska.
Po tych mi³ych gratulacjach zostaliœmy przyjêci kaw¹ i s³odyczami
oraz serdecznym podziêkowaniem
za pamiêæ i tak zaszczytne uznanie,
jakim traktuj¹ by³ego trenera mieszkañcy £obza. Choæ - jak oœwiadczy³
wyró¿niony Franciszek Paszel - jako
trener pracowa³ w kilkunastu klubach, to dzia³acze sportowi, a szczególnie zawodnicy Œwiatowida, z którymi pracowa³, najg³êbiej utkwili w
jego pamiêci. St¹d prawie zawsze
bêd¹c w £obzie, nawet na chwilê,
zagl¹da na stadion, tak silnie wryty
w pamiêæ - pe³en kibiców i ambitnie,
bez ¿adnego wyrachowania walcz¹cych na murawie pi³karzy o zwyciêstwo dla swojego kochanego miasta. Prze³om lat szeœædziesi¹tych i
siedemdziesi¹tych (od roku 1968 do
1974) - to by³y piêkne czasy dla pi³karskiego £obza.
Wspomnieniom nie by³o koñca.
Ka¿dy z uczestników tego sympatycznego spotkania zabiera³ g³os,

Franciszek Paszel
ka¿dy chcia³ wspominaæ, przypominaæ jakieœ przypadki z boiska, treningu, obozu czy z szatni. Cztery godziny wspólnych rozmów up³ynê³y jak
chwila, a treœæ i objêtoœæ poszczególnych wypowiedzi starczy³oby
zapewne na szerokie opracowanie
monograficzne. Jednak nie sposób
pomin¹æ wypowiedŸ trenera pana
Franka o zawodnikach i dzia³aczach,
których po¿egnaliœmy na zawsze.
Nie sposób zapomnieæ o Witku
Markiewiczu, Zygmuncie Leguckim, Miko³aju Kondratowiczu, Wojtku Hapterze, Staszku Freidenbergu
czy zas³u¿onym kapitanie dru¿yny
Andrzejku Belinie, którzy zawsze
ambitnie walczyli o dobre imiê
£obza. Nie mo¿na zapomnieæ o oddanych dzia³aczach sportowych:
W³adys³awie Boguni, W³adys³awie
Mo³dzie, Jerzym Machoñskim, Józe-

fie Soli, Henryku Groszczyku, Kazimierzu Maroñskim i wielu innych.
Koñcz¹c wypowiedŸ trener Franciszek Paszel powiedzia³ - z tymi ludŸmi, których wymieni³em, bezpoœrednio pracowa³em i nie sposób przejœæ
obojêtnie przy ich ocenie i zas³ugach
na rzecz dobra pi³ki no¿nej w £obzie.
O tym zapomnieæ nie mo¿emy.
Przy odjeŸdzie ze Œwidwina zwróci³em siê z proœb¹ do swojego trenera o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie z nim wywiadu, gdy¿ podczas
spotkania dowiedzia³em siê o wielu
bardzo ciekawych epizodach z jego
¿ycia. S¹dzê, ¿e stanowi¹ one wiedzê, której ani my, pi³karze, wychowankowie trenera ze Œwidwina, ani
aktualni sportowcy, nie znamy. A
warto poznaæ tego cz³owieka, który
o sobie nie lubi wiele mówiæ, a jego
¿yciorys sportowy, trenerski i spo³eczny jest fascynuj¹cy. W odpowiedzi pan Franciszek Paszel odpowiedzia³:
DzidŸka (red. - pseudonim boiskowy autora), sprawdzi³eœ siê jako
bardzo dobry kronikarz ¿ycia sportowego, wyda³eœ imponuj¹c¹ w skali kraju ksi¹¿kê "Historia sportu
³obeskiego". Materia³y do wywiadu
ze mn¹ zaczerpniesz dodatkowo z
wielu ksi¹¿ek, które s¹ zgromadzone
na pó³ce biblioteczki prywatnej.
Otrzyma³em 6 opracowañ ksi¹¿kowych z ¿yczeniami spokojnej, lecz
owocnej pracy.
Wywiad w nastêpnych numerze
Tygodnika.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Województwo musi zap³aciæ za sprawy z przesz³oœci
(REGION) S¹d
Apelacyjny w Szczecinie
wyda³ wyrok nakazuj¹cy
zap³atê prawie 4,3 mln z³
mln z³ z bud¿etu
województwa na rzecz
Funduszu Kapita³owego
„RUBIKON” SA we
Wroc³awiu. Razem z
odsetkami kwota do
zwrotu wynosi 7 mln z³.
Sprawa dotyczy umowy, jak¹ w
1983 roku zawar³ wojewoda szczeciñski (urz¹d wojewódzki) na budowê szpitala w Szczecinie Zdrojach.
Umowa ta opiewa³a na kwotê 120
miliardów starych z³otych, jednak na

realizacjê inwestycji nie zabezpieczono pe³nych œrodków. W latach
90. XX wieku umowy inwestycyjne
by³a wielokrotnie modyfikowane. W
koñcu w roku 1999 inwestycjê przekazano tworzonemu wówczas Samorz¹dowi Województwa Zachodniopomorskiego.
Po dwóch latach od przejêcia inwestycji ówczesne w³adze samorz¹du zaniecha³y kontynuacji inwestycji, a w roku 2004 wykonawca (PPU
BIOOX Sp. z o.o.) z powodu braku
wspó³pracy przy realizacji umowy, w
szczególnoœci zapewnienia finansowania prac jednostronnie wypowiedzia³ umowê. Firma ostatecznie upad³a, a jej zobowi¹zania za kwotê 150
tys. z³ zosta³y wykupione przez podmiot zajmuj¹cy siê windykacj¹ d³u-

gów (Fundusz Kapita³owy „RUBIKON” SA we Wroc³awiu).
Dopiero w roku 2009 Fundusz
Kapita³owy „RUBIKON” SA wniós³
sprawê do s¹du przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu.
Firma domaga³a siê 13 mln z³.
Sprawa by³a oceniania 4-krotnie
przez S¹d Okrêgowy i S¹d Apelacyjny w Szczecinie. Za pierwszym razem powództwo oddalono w ca³oœci. Po pierwszej ocenie S¹d Apelacyjny uchyli³ wyrok i nakaza³ S¹dowi Okrêgowemu powtórne zbadanie
sprawy. W efekcie powtórnego badania S¹d Okrêgowy wyda³ orzeczenie oddalaj¹ce w zasadniczej czêœci
roszczenie powoda. W czwartej
ostatniej jak na razie instancji S¹d
Apelacyjny na posiedzeniu w dniu

25 lipca tego roku uzna³ za zasadne
zas¹dzenie kwoty ok. 4,3 mln z³ wraz
z odsetkami.
- Nie zwyk³em komentowaæ wyroków s¹du. Jednak nie przejdziemy obojêtnie obok faktu, ¿e za warte 150 tys. z³, w¹tpliwe z naszego
punktu widzenia wierzytelnoœci,
wszyscy mieszkañcy województwa
zachodniopomorskiego maj¹ zap³aciæ prawie 7 mln. z³ - mówi marsza³ek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Marsza³ek zapowiada dalsz¹ walkê w tej sprawie. - Bêdziemy wnosiæ
o kasacjê wyroku, jednak jeœli wyrok
uzyska rygor wykonalnoœci, bêdziemy musieli zap³aciæ, aby unikn¹æ
dodatkowych kosztów egzekucji
komorniczej - mówi.
(um)
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X BIEGI ULICZNE „JARMARK DOBERSKI”
X Biegi Uliczne, to tradycyjna ju¿
impreza biegowa towarzysz¹ca Jarmarkowi Doberskiemu. Biegi zosta³y zorganizowane przez UKS „ARBOD” przy wspó³pracy Urzêdu
Miejskiego w Dobrej. Pomocy przy
zabezpieczeniu trasy zawodów
udzielili miejscowi stra¿acy oraz policjanci z Komendy Powiatowej w
£obzie. W komisji sêdziowskiej pracowali zaprzyjaŸnieni z klubem nauczyciele, emeryci i wolontariusze.
W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych
kategoriach wiekowych. W najwa¿niejszym biegu „OPEN” rozgrywanym na dystansie 4000 m wystartowa³o 16 zawodników z klubów i miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz
mazowieckiego.
Najlepsze zawodniczki wœród
pañ: Milena Sadowska (UKS „ARBOD”), Aleksandra Kecler (Mokasyn P³oty), Monika Witkowska (Dobra); najlepsi zawodnicy wœród panów : Wojciech Piwowarczyk (LKS
Pomorze Stargard), Maciej £ucyk
(Intersport Team Poznañ), Marcin
Wielgosz (12 B Z Szczecin). Ponadto
w prowadzonej w trakcie biegu dodatkowej klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciêstwa odnieœli miêdzy innymi:
£ukasz Uldynowicz (Mokasyn P³o-

ty), Jaros³aw Marszalec (Sulejówek)
oraz Justyna Stolarczyk (UKS „ARBOD”).
W biegach m³odzie¿owych miejsca na na podium zajmowali: Zuzanna Kondratiuk (UKS „ARBOD”),Marysia Dallmer-Zerbe
(Hamburg), Vincent Dallmer-Zerbe
(Hamburg), Oliwer Ku³ak (UKS „ARBOD”), Jakub Hamelak (Mokasyn

W œrodê
rusza liga
(POWIAT £OBESKI)
Informujemy, ¿e IV liga
i klasa okrêgowa rusz¹
14 sierpnia, w œrodê.
IV liga
W IV lidze Sarmata Dobra wyjedzie na mecz do Wolina z tamtejsz¹
Vinet¹. Mecz o godz. 17.30.

Klasa okrêgowa
W klasie okrêgowej mamy trzy
zespo³y z powiatu, ale zasz³y tu pewne zmiany. Mewa Resko awansowa³a do tej klasy, a opuœci³a j¹ Radowia
z Radowa Ma³ego. Tutaj rozpoczêcie ligi równie¿ 14 sierpnia.
Najpierw, o godz. 14.00, zagra
Mewa Resko. Do Reska przyjedzie
GKS Mierzyn. Sparta Wêgorzyno
wyje¿d¿a na mecz do Golczewa z

P³oty), Edyta Bielska (Mokasyn P³oty), Wiktoria Bakalarczyk (UKS
„ARBOD”),Weronika Czy¿ak (UKS
„ARBOD”),Aleks Chrobak (Olimpic
Szczecin), Nikodem Lech (Dobra),
Jan Sójka (Dobra), Milena Sadowska (UKS „ARBOD”), Aleksandra
Kecler (Mokasyn P³oty), Maja
Kwiatkowska (Mokasyn P³oty), (Ryszard Rzepecki (UKS „ARBOD”),
Konrad Dziedzic (Mokasyn P³oty),

Piotr Siekiera (Gimnazjum- Norwegia).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski
w Dobrej, Radê Miejsk¹ w Dobrej,
UKS „Arbod”.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

Œwiatowid przed
rozpoczêciem ligi
tamtejsz¹ Iskr¹. Ten mecz o 17.30.
O tej samej godzinie mecz w
£obzie, gdzie na stadionie przy ul.
Siewnej Œwiatowid bêdzie podejmowaæ Wichra z Brojc.
KAR

(£OBEZ) Œwiatowid musi na razie zapomnieæ o awansie do ligi
okrêgowej i myœleæ raczej o utrzymaniu w klasie okrêgowej – to
wstêpna ocena si³ zespo³u w obec-

Sparta wygrywa sparingi
i wzmacnia siê przed lig¹
(WÊGORZYNO) Sparta Wêgorzyno wyraŸnie chce dokonaæ to, co
nie uda³o siê jej w minionym sezonie. Zajê³a 3 miejsce i by³a o w³os od
awansu do ligi okrêgowej.
Sezon przygotowawczy potraktowa³a bardzo powa¿nie, z myœl¹ o
tegorocznym awansie. Rozegra³a 5
sparingów i wszystkie wygra³a: Z

Piastem Chociwel 3:2, z Drzewiarzem
Œwierczyna 3:1, ze Spójni¹ Œwidwin
7:1, z Lechem Czaplinek 4:1 i Or³em
Pêzino 6:0.
Sparta dokona³a równie¿ wzmocnieñ, pozyskuj¹c ze Œwiatowida
£ukasza Peterê, ale dodatkowo Micha³a Geszka ze Stali Szczecin i Kamila Kacprzaka z Radowii Radowo
Ma³e.
KAR

nym sk³adzie. Zweryfikuje j¹ rozpoczynaj¹ca siê liga.
Ocena jest wstêpna, bo po odejœciu filarów zespo³u £ukasza Petery
i Micha³a NiedŸwieckiego oraz zakoñczeniu kariery przez Waldemara
Popielowskiego, Œwiatowid wydaje
siê zespo³em s³abszym, ale o tym, jak
bêdzie graæ, zdecyduj¹ uzupe³nienia
sk³adu, przepracowany okres przygotowawczy i ambicje zawodników.
Zespó³ w miniony weekend rozegra³ sparing w Brzesku z tamtejszym
Sêpem, wygrywaj¹c 5:4, po bramkach: Paj¹ka, Borejszy, Iwachniuk i
dwóch Komara.
£obzianie grali w sk³adzie:
Tchórz (Deuter), Brona, Pañka, Szabunia, Grzywacz, Rokosz, Sygnowski, Koba, Paj¹k, Iwachniuk, Borejszo i Komar.
KAR

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 13.8.2013 r.

Zapiski z pamiêci
Trzy kapcie
Ojciec prosi mnie o przyniesienie
gazet z kiosku. Do kiosku mam 250
metrów. Wsiadam w Trabanta 501 i
jadê. Po miniêciu zakrêtu Trabantem
zaczyna
rzucaæ
i
s³ychaæ
klap,klap,klap. Chyba mam kapcia.
Tu¿ przed kioskiem stajê i zagl¹dam
do baga¿nika czy jest zapasówka?
Jest. Nie ma za to podnoœnika. Akurat przechodzi moja kuzynka . Proszê
J¹ aby podstawi³a mi pod ramê
skrzynkê apteczn¹ Wermachtu jaka
jest na stanie naszego Trabanta. Po
rêcznym podniesieniu samochodu
kuzynka zrêcznie podsuwa pod ramê
apteczkê. Skrzynka ustawiona pionowo, akurat pasuje- jak ula³. Wymieniam ko³o , nog¹ wykopujê
skrzynkê spod samochodu, kupujê
gazety i stajê oniemia³y. Z drugiej
strony mam jeszcze dwa kapcie. Na
tych kapciach jadê do domu. Co mam
robiæ!?
Bajka o dobrobycie
Po wielu latach dominacji komuny mamy wreszcie transformacjê.
Wszelki lud wyzwolony z przemocy
i biedy cieszy siê z zapowiedzi jakich
udzieli³ najwiêkszy guru transformacji. A by³o to tak. Wieczorem w by³ym re¿imowym dzienniku wieczornym uroczystym g³osem nieomylny
guru zapowiedzia³ po wieczne czasy
dobrobyt. Zapowiedzia³ nawet od
kiedy dosiêgnie nas jego ³askawa
rêka. Zapowiedzia³ ¿e za 9 najwy¿ej
11 lat wszyscy którzy go s³uchaj¹ i
nie s³uchaj¹ bêd¹ odczuwaæ jego
dobre skutki. Tak jak wczeœniej
uwierzyliœmy Gierkowi tak i tym razem gremialnie uwierzyliœmy Balcerowiczowi. Ca³y naród popad³ w euforiê. Rz¹d pod przewodnictwem
Si³y Spokoju i Cienkiego Bolka przyst¹pi³ do naprawiania tego co z takim
mozo³em przez ponad 40 lat psu³a
komuna. Naród siê cieszy³ i bawi³ a
rz¹d w tym czasie ciê¿ko pracowa³
nad napraw¹ rzeczpospolitej. A czas
w tym czasie lecia³ jak g³upi. Minê³o
9 a potem 11 lat i nic. Lecia³y kolejne
lata i nic. Zapomniano nawet o Guru
naszej ekonomii, a pozostali bohaterzy tylko od czasu do czasu skromnie
o sobie przypominaj¹ og³upia³emu
przed laty narodowi. Przez te lata
napraw zniknê³y wielkie stocznie,
pomimo niemrawych protestów nielicznej i rozbitej na ma³e grupki klasy
robotniczej. W obce rêce przesz³y
prawie wszystkie wiêksze sk³adniki
gospodarki Polskiej. Miliony pracuj¹cych z miast i wsi za chlebem wyemigrowa³o na zachód, czêsto pracuj¹c tam na czarno. Pozostali
uw³aszczyli siê na komunie, pracuj¹
w administracji lub dostali mo¿li-

(cz. 54)

woœæ dorobiæ do swojej biedy na
œmieciowych umowach lub na czarno. Niestety jak w ka¿dej bajce
znajd¹ siê w spo³eczeñstwie zaka³y
, którym ta forma dobrobytu i formacji nie odpowiada. Ci zrzeszaj¹ siê
wœród ruchu oburzonych. Sami nie
wiedz¹ czego chc¹. Mówi¹, ¿e 25
miliardów dolarów amerykañskich
d³ugu Gierka to nic w porównaniu z
obecnymi prawie 400 miliardami innych dolarów amerykañskich.
Mówi¹, ¿e coraz wiêcej dzieci
g³oduje. A to przecie¿ nieprawda.
Polska jest w œwietnej kondycji gospodarczej, jest nawet tygrysem
Europy. Œrodki masowego przekazu
wci¹¿ tr¹bi¹ o nadmiernej oty³oœci
naszego spo³eczeñstwa. Przypominaj¹ nam od czasu do czasu o szarym
spo³eczeñstwie. A to te¿ nie prawda.
Polska jak d³uga i szeroka jest kolorowa. Wszak ciuchlandy spe³niaj¹
najskrytsze marzenia o jakich za
przebrzyd³ej komuny nikomu siê nie
œni³o.. Mo¿na za niewielkie pieni¹dze kupiæ tani ciuch marki Armani,
wystarczy mieæ trochê rozeznania i
szczêœcia oraz kilka z³otych w kieszeni.
Pamiêtam czasy, kiedy s³owo
Armani kojarzy³o mi siê z komunistyczn¹ propagand¹ o zgni³ym zachodzie. Wszak od ponad 20 lat ka¿dy Polak mo¿e sobie kupiæ jaki tylko
chce przechodzony samochód. Kto
kiedyœ widzia³ na oczy Alfa Romeo,
BMW, Chewroleta, Tojotê itp. Rarytasy. Teraz nie ma z tym ¿adnego
problemu. Nawet czêœci do tych aut
przywioz¹ na zamówienie w ci¹gu
kilku dni o ile ich Niemiecka policja
wczeœniej nie z³apie . A dlaczego
przechodzony? Bo nie warto wydawaæ kupy pieniêdzy na samochód
który po roku traci ponad 10 % swojej wartoœci pomimo, ¿e przez ten rok
sta³ nie u¿ywany w salonie i jeszcze
przez ten czas trzeba by³o go ci¹gle
odkurzaæ. Mamy teraz taki dobrobyt, ¿e ka¿de warzywo i owoc z najdalszych zak¹tków œwiata mo¿na
kupiæ w markecie za pieni¹dze lub w
osiedlowym sklepiku na krechê.
Dziêki temu mo¿na ju¿ zlikwidowaæ
ogrody dzia³kowców. Tylko psuj¹
koloryt miast i osiedli. Na wsiach ju¿
dawno poszli do g³owy po rozum i
nie uœwiadczysz prawie ogrodu,
kurki, œwinki. Jedynie koza siê trafi,
ale to chyba te¿ sanacyjny prze¿ytek. Wystarczy, ¿e zapanuje kozia
grypa, to i kozy znikn¹. Wystarczy
jedna decyzja g³ównego machera od
sanepidu lub weterynarii i po k³opocie. Niech kto mówi co chce, spo³eczeñstwo ma siê dobrze. Gdyby to
nie by³o prawd¹, to druga Solidarnoœæ przywróci³aby szybko porz¹dek. ¯yjmy d³ugo i szczêœliwie.
Niech ¿yje propaganda!
WP
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Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Szymonka

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

Dzia³kowcy wyró¿nieni
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