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Trzecie podpalenie - czas po³o¿yæ temu kres!!!

Ludzie mogli siê spaliæ
(£OBEZ) Gdyby mieszkanka budynku nie obudzi³a siê i zobaczy³a po¿aru, ludzie mogliby
siê spaliæ. Po¿ar szybko rozprzestrzenia³ siê po klatce, od parteru do drugiego piêtra.
To ju¿ trzeci raz w tym miejscu. Tym razem by³o bardzo groŸnie. Podpalacz jest ten
sam, trzeba go odizolowaæ od spo³eczeñstwa – mówi¹ zszokowani mieszkañcy.
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Trzecie podpalenie - czas po³o¿yæ temu kres!!!

Ludzie mogli siê spaliæ
(£OBEZ) Gdyby mieszkanka budynku nie obudzi³a siê i zobaczy³a po¿aru, ludzie mogliby siê spaliæ. Po¿ar
szybko rozprzestrzenia³ siê po klatce,
od parteru do drugiego piêtra. To ju¿
trzeci raz w tym miejscu. Tym razem
by³o bardzo groŸnie. Podpalacz jest
ten sam, trzeba go odizolowaæ od spo³eczeñstwa – mówi¹ zszokowani
mieszkañcy.
Minê³a pó³noc z soboty na niedzielê. By³o ju¿ po godz. 2., gdy mieszkaj¹ca na piêtrze kobieta obudzi³a siê, bo jak mówi – jest chora na serce i w nocy
czêsto wstaje. - Wie pan, jestem taki
„nocny marek” - mówi. S³yszy jakieœ
trzaski za drzwiami. Budzi mê¿a. Gdy
ten otwiera drzwi, by zobaczyæ co siê
dzieje – buchaj¹ na niego p³omienie
ognia i k³êby dymu. ¯ona chwyta za
telefon i dzwoni¹c odruchowo zbli¿a
siê do okna. Na przeciwko, tu¿ po drugiej strony ulicy, w parku, widzi m³odego mê¿czyznê chowaj¹cego siê za drzewo. Widaæ, ¿e obserwuje dom.
- Ogieñ przepali³ instalacjê i zgas³o
œwiat³o. W pokoju zrobi³o siê ciemno i
on nas nie widzia³. - mówi. - Ja go zobaczy³em, jak chowa siê za ¿ywop³ot. dodaje m¹¿. - Mia³ charakterystyczn¹
kurtkê, z dwoma ró¿nych kolorów rêkawami, jakby doszyte. Teraz takie s¹
modne. - opisuje kobieta.
Opis mê¿czyzny podany policji
pozwoli szybko zatrzymaæ m³odego
mê¿czyznê podejrzewanego o podpalenie. Tym bardziej, ¿e wczeœniejsze podpalenia równie¿ wskazuj¹ na niego. To
22-letni mieszkaniec £obza Grzegorz
L. który ju¿ w przesz³oœci by³ karany.
Nieoficjalnie dowiadujemy siê, ¿e jest
na zwolnieniu warunkowym w odbywaniu kary, ale za inne przestêpstwo. I
chocia¿ wszyscy mieszkañcy kamienicy przy ul. Niepodleg³oœci 42 s¹ przekonani, ¿e to jego trzecie podpalenie,
policja mówi, ¿e do pierwszego siê
przyzna³, ale drugiego mu nie udowodniono. Zabrak³o twardych dowodów. W
poniedzia³ek trwaj¹ przes³uchiwania
zatrzymanego i prokurator ma wnioskowaæ o areszt, ale to bêdzie zale¿a³o
od zgromadzonego materia³u dowodowego.
Raczej jest pewne, ¿e po¿ar rozpocz¹³ siê od podpalenia wózka dzieciêcego na parterze. Ogieñ przerzuci³
siê na drewniane porêcze i poszed³ do

góry. Dwa dni po po¿arze wszystko
wygl¹da jakby zastyg³o. Nadpalone i
osmolone drzwi i œciany, wisz¹ce kable,
powyginane od ¿aru kontakty. Na piêtrze ciemno, trudno nawet zobaczyæ,
czy schody id¹ do góry, czy na dó³, czy
te¿ po prostu ich tam nie ma. Mieszkañcy chodz¹ z latarkami.
Gdy pukam do rodziny na piêtrze,
kobieta nie mo¿e otworzyæ drzwi, bo
wypad³a klamka. Schodzê na podwórko i wchodzê do mieszkania tylnymi
drzwiami.
6-TYGODNIOWE DZIECKO
MOG£O SIÊ UDUSIÆ
- Obudzi³o mnie dziwne pikanie.
Myœla³am, ¿e to telefon, ale po chwili
zorientowa³am siê, ¿e dochodzi z góry.
To pika³ sygnalizator dymu, jaki s¹siad
nad nami za³o¿y³ po wczeœniejszych
podpaleniach. Otworzy³am drzwi i
buchn¹³ ogieñ i dym. Od nagrzania
wylecia³a klamka i ju¿ nie mog³am ich

zamkn¹æ. Byli ju¿ stra¿acy, wiêc krzyczê do brata, by pobieg³ do nich i powiedzia³, by zatrzasnêli drzwi od tamtej
strony. Trochê to trwa³o, wiêc zd¹¿y³o
wpaœæ du¿o dymu. Siwo by³o. Chwyci³am synka i wynios³am do ostatniego
pokoju, ale ju¿ zd¹¿y³ na³ykaæ siê dymu.
Ma zaledwie szeœæ tygodni. Stra¿ wezwa³a pogotowie, bo obok s¹siadka ma
11-miesiêczn¹ córkê i nie wiadomo
by³o, czy ktoœ nie ucierpia³. Po zbadaniu jej dziecka lekarz przyszed³ do
mnie. Dziecko chyba siê lekko zaczadzi³o, bo zaczê³o s³abn¹æ. Lekarz go
ocuci³. Wezwali karetkê, ale czeka³am
pó³ godziny na dworze, bo ponoæ pojecha³a do kogoœ z zawa³em. Przyjecha³a
jakaœ inna, wiêc wsiad³am i pojecha³am z
dzieckiem do szpitala
w Drawsku Pomorskim. Po drodze okaza³o siê, ¿e to nie jest
karetka z naszego rejonu, wiêc stanê³a w
polu i kazali mi przesi¹œæ siê do drugiej
karetki, która ponoæ
podlega³a pod nas.
Synek mia³ dwa razy
bezdech, ale podali
mu tlen i na szczêœcie
wszystko skoñczy³o
siê dobrze. - relacjo-

nuje te dramatyczne dla niej
chwile kobieta.
W
poniedzia³ek jeszcze
po po³udniu policja nic nie wie o
zagro¿eniu ¿ycia
dziecka.
- To mog³o
byæ ju¿ po interwencji policji. mówi rzecznik
KPP w £obzie
Gembala.
To
jednak ma istotne znaczenie dla
sprawy, bo mo¿e
zmieniæ kwalifikacjê czynu, na
podpalenie
z
bezpoœrednim
nara¿eniem
¿ycia dziecka. A
to podwy¿sza
karê.
INSTYTUCJE PRACUJ¥
W POCIE CZO£A
Ludzie czuj¹ siê pozostawieni sami
sobie. Maj¹ o to pretensje do instytucji,
które od razu powinny pojawiæ siê na
miejscu i podj¹æ dzia³ania, by ¿ycie jak
najszybciej wróci³o do normy. Nie podjê³y, bo dla nich norm¹ s¹ procedury i
terminy. Zbyt d³ugie, jak na takie nag³e
dramatyczne zdarzenia.
- Przez ca³e dwa dni, niedzielê i
poniedzia³ek, nikt siê tym wszystkim
nie zainteresowa³. Siedzimy w smrodzie, bez pr¹du i gazu. Mieliœmy spotkanie z naszym zarz¹dc¹ „Administratorem”. Nie mo¿na posprz¹taæ, bo
ubezpieczyciel ma to obejrzeæ. Pani
Janiec dzwoni³a do firmy ubezpieczeniowej w Szczecinie, to ponoæ powiedzieli, by z³o¿y³a podanie i trzeba czekaæ. Do 7 dni. Energetyka przyjecha³
dopiero w poniedzia³ek w po³udnie, coœ
tam pogrzebali i poszli. Pr¹du nie zrobili. Chodziliœmy ze œwieczkami. A
przecie¿ jest pogotowie energetyczne.
Dopiero oko³o godz. 19.00 w poniedzia³ek przechodzi³ têdy wiceburmistrz
Kabat i mu siê oberwa³o od nas, bo przecie¿ tu s¹ tak¿e mieszkania komunalne
i powinni siê zainteresowaæ, co siê dzieje. Dopiero jak nakrzyczeliœmy, wezwa³
kogoœ i pr¹d pod³¹czyli. - mówi pierwsza kobieta.
TO JAKIŒ PSYCHOPATA
Dlaczego podpalono klatkê po raz
trzeci i najprawdopodobniej zrobi³a to
ta sama osoba?
- S¹ dwie wersje – snuje domys³y
jedna z kobiet. - Ponoæ ktoœ zabra³ mu
dziewczynê i siê mœci, ale te¿ s³ysza³am,
¿e ktoœ z klatki go zatrudnia³ i wyrzuci³
z pracy i nie zpa³aci³ pieniêdzy. Odgra¿a³ siê nawet policjantom, ¿e i tak nas
spali. - dodaje z obaw¹.
- Gdybym wsta³a piêæ minut póŸniej, chyba byœmy st¹d nie wyszli ¿ywi.
Przez pó³ roku po tamtych po¿arach nie
mog³am spaæ w nocy. Co bêdzie teraz?

Gdyby ludzie z³apali tego podpalacza,
to chyba by go zlinczowali. To jakiœ
psychopata. Trzeba go odizolowaæ od
spo³eczeñstwa. - mówi jej s¹siadka. Tylko czy instytucje naszego pañstwa –
policja, prokuratura, kuratorzy i s¹dy,
potrafi¹ to zrobiæ?
KAR
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Walne w „Jutrzence”
(REGION). Zarz¹d Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”
ustali³ terminy odbycia
poszczególnych etapów
Walnego Zgromadzenia
cz³onków. Informacje
na ten temat dotar³y
do spó³dzielców w³aœciwie
w ostatniej chwili.
W bie¿¹cym roku po raz pierwszy odbêd¹ siê obrady Walnego
Zgromadzenia, które zgodnie z
zapisem nowego statutu Spó³dzielni, zosta³o podzielone na
trzy czêœci. Pierwsza – odbêdzie
siê w Wêgorzynie 3 czerwca, 2
dni póŸniej Walne bêdzie mia³o
miejsce w Resku, natomiast w
£obzie – 7 czerwca.
Przy okazji obrad odbêd¹ siê
równie¿ wybory do Rady Nadzorczej. Oœwiadczenie i projekt uchwa³y kandydatów do Rady Nadzorczej
musi byæ poparty co najmniej 10.
podpisami. Wype³nione druki kandydaci powinni dostarczyæ najpóŸniej 15 dni przed pierwsz¹ czêœci¹
Walnego, czyli do 16 maja. Informacje o Walnym czêœæ cz³onków
Spó³dzielni w Wêgorzynie otrzyma³o 12. maja.

Kandydaci do Rady Nadzorczej
musz¹ mieæ, zgodnie ze statusem
spó³dzielni, przynajmniej œrednie
wykszta³cenie, nie mo¿e toczyæ siê
wobec nich postêpowanie karne ani
administracyjne, nie mog¹ zalegaæ z
op³atami za u¿ywanie lokalu, a tak¿e zobowi¹¿¹ siê w ci¹gu roku odbyæ szkolenie na temat zagadnieñ
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni. Równoczeœnie musz¹ z³o¿yæ
oœwiadczenie, ¿e nie byli karani za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie.
Mimo tego, ¿e wybory s¹ tu¿,
tu¿, Spó³dzielnia spóŸnia siê z procedur¹. W poniedzia³ek nie by³o
jeszcze na stronie internetowej
sprawozdania z dzia³alnoœci Rady
Nadzorczej, Zarz¹du, jak równie¿
sprawozdania finansowego, projektów uchwa³ i projektu regulaminu
Rady Nadzorczej, co jest potrzebne
do wszczêcia procedury zwo³ania
Walnego.
mm
Wszystkich chêtnych, którzy
mog¹ kandydowaæ na cz³onka
Rady Nadzorczej proszê o zg³aszanie siê pod podany numer tel.
091 39 73 926 lub 066 382 39 95.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
Antoni Moroz
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Kto da pó³tora miliona?

Na razie brak chêtnych na
by³y dom dziecka w Zajezierzu
(£OBEZ) Jak poinformowa³
Zarz¹d Powiatu, zaplanowany na
14 maja br. przetarg nieograniczony na nieruchomoœæ po Domu
Dziecka w Zajezierzu, nie
dojdzie do skutku, ze
wzglêdu na brak chêtnych na jej kupno.
W przewidzianym terminie tj. do 8 maja, ¿adna
osoba nie wp³aci³a wymaganego wadium. Decyzje o
ewentualnym og³oszeniu
drugiego przetargu Zarz¹d
Powiatu bêdzie móg³ podj¹æ po up³ywie 30 dni.
Przypomnijmy, ¿e Zarz¹d wyceni³ nieruchomoœæ
w Zajezierzu na 1.501.307

z³. W jej sk³ad wchodzi dzia³ka o powierzchni 2,3347 ha oraz pa³ac z
parkiem dworskim, wpisany do rejestru zabytków.
(r)

W Radowie Ma³ym
bêdzie dom kultury
(RADOWO MA£E) Wójt gminy Radowo Ma³e przeprowadza inwestycjê polegaj¹c¹ na zmianie
sposobu u¿ytkowania budynku kina
wiejskiego na Gminny Oœrodek
Kultury.
(r)
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Œmieci czy podwy¿ka czynszu?
(£OBEZ). Kwestia rozliczeñ
za œmieci w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, wci¹¿ wzbudza wiele kontrowersji i pytañ.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e Zbigniew
Pude³ko, choæ obieca³ podczas
zebrania Stowarzyszenia, ¿e udostêpni spó³dzielcom kalkulacjê,
do dziœ tego nie uczyni³.
Prezes Spó³dzielni Jolanta Wasielewska wyt³umaczy³a, ¿e do 2007
roku Rada Nadzorcza mog³a w planie
finansowo-gospodarczym podzieliæ
sama dop³aty do stawki eksploatacyjnej. W niej mieszcz¹ siê: koszty bankowe, wynagrodzenia pracowników,
zakup materia³ów do drobnych remontów, które Spó³dzielnia przeprowadza we w³asnym zakresie. Do 2007
roku by³y te¿ œmieci wliczone w stawkê w metrach kwadratowych; stawka
ta wynosi³a 0,29 z³.
- Stawka za wywóz nieczystoœci
sta³ych wzros³a o 40 proc. Wprowadziliœmy wiêc, na wniosek cz³onków: op³atê od liczby osób, ograniczyliœmy podrzuty, zak³adaj¹c altany œmietnikowe, fakturê za œmieci
oraz fakturê za odpady wielkogabarytowe a nastêpnie podzieliliœmy
przez liczbê mieszkañców. Nowe
rozliczenia s¹ w cyklu rocznym. Do
stawki by³o naliczane 0,30 z³, a nie
jak p³acili mieszkañcy - 0,29 z³, dlatego te¿ stawka powinna byæ 1,26 z³,
a nie 1,25 z³. Œmieci zosta³y wyodrêbnione poniewa¿ stawka eksploatacyjna naliczana jest od metra, a
iloœæ œmieci - od osoby. Stawkê za
œmieci nie musi ustalaæ Walne Zgromadzenie, bowiem nie s¹ to koszty
zale¿ne od Spó³dzielni. Walne, to
kierunek rozwoju Spó³dzielni. Faktury i rozliczenie za media musimy
zap³aciæ, a wzrost op³at za œmieci
by³ niezale¿ny od Spó³dzielni – powiedzia³a prezes.
Jak poinformowa³a, ze stawki

eksploatacyjnej Spó³dzielnia nie
mo¿e dop³acaæ za œmieci. Rok 2008
jest rokiem przejœciowym. Wzros³y
stawki za œmieci, po wprowadzeniu
wy¿szej o 400 proc. tzw. op³aty
marsza³kowskiej za sk³adowanie
œmieci, co oznacza 50 proc. wzrost
za wywóz nieczystoœci sta³ych.
Z t¹ argumentacj¹ nie zgadza siê
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” Antoni Moroz. Jego zdaniem Zarz¹d
SM „Jutrzenka”, wprowadzaj¹c
now¹ pozycjê „wywóz nieczystoœci” do op³at za mieszkanie, tym
samym podwy¿szy³ czynsz.
- Na ostatnim ZPCz 29.11. 2007
r. (Walnym) zarz¹d wprowadzi³
zmianê w sposobie naliczenia za
wywóz œmieci tzn. op³aty od osoby,
a nie od absurdalnych m. kw. powierzchni u¿ytkowej. Nie by³o dyskusji, ¿e stawka eksploatacyjna
(1,25 z³/m kw./miesiêcznie) nie
wystarcza na pokrycie op³at za
œmieci. Za mojej kadencji nigdy nie
dyskutowano o tym, ¿e ró¿nica pomiêdzy 1,25 z³ a 1,50 z³ po podniesieniu przez zarz¹d, jest pokrywana
z zysków lokali u¿ytkowych. Na
ró¿ne sposoby zaczêliœmy domagaæ
siê kalkulacji i wyjaœnieñ w tej sprawie. D³ugo to trwa³o, ale dziœ mogê
powiedzieæ, ¿e choæ p³acê od osoby
o 100 proc. mniej, ni¿ kiedyœ, to
czynsz mam powiêkszony. Dalej
przeliczyliœmy i wychodzi, ¿e od
dwóch osób w mieszkaniu (2x6,93

z³) op³ata za œmieci mieœci siê w
by³ej stawce od m. kw. pow. u¿ytkowej, to jest 0,29 z³m.kw/miesiêcznie
x œrednio 48 m.kw. =13,92 z³. wkalkulowanej w kosztach eksploatacyjnych. Pani ksiêgowa uspokaja, ¿e
jest to pobierane zaliczkowo. Pani
prezes, ¿e - przysz³e Walne zadecyduje o zyskach. Mo¿e Rada Nadzorcza wyt³umaczy siê swoim wyborcom, dlaczego zezwoli³a Zarz¹dowi
na wprowadzenie nowej stawki do
naszych czynszów? – pyta Antoni
Moroz.
Zdaniem przewodnicz¹cego Stowarzyszenia z oko³o 2 tys. mieszkañców wysysa siê od 130 do150 tys. z³.
- Na co te pieni¹dze id¹? Aby
zmieniæ absurdaln¹ op³atê za œmieci
od m. kw. pow. u¿ytkowej na osobê
trzeba by³o najpierw dyskusji na
ZPCz, ale na wprowadzenie ekstra
op³at do czynszu - ju¿ nie trzeba? Na
nastêpnym Walnym bêdziemy postawieni przed faktem dokonanym.
Je¿eli na zmianê sposobu naliczania
za œmieci trzeba by³o decyzji na
ostatnim Walnym, to wprowadzenie
nowej pozycji do naszych czynszów, de facto podwy¿ki czynszu –
ju¿ jej nie trzeba? Udowodni³em
przez wyliczenie – mimo ¿e (wywóz/sk³adowanie) œmieci zdro¿a³y,
to mieszcz¹ siê w ramach kosztów
dotychczas pobieranych. O innym
sposobie myœlenia mog³aby byæ
mowa, je¿eliby by³a przedstawiona
kalkulacja. Inne liczby – powiedzia³
przewodnicz¹cy.
(m)
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Zarobki naszych prominentów
Starosta
powiatowy
Antoni
Gutkowski
– wynagrodzenie ze stosunku
pracy za 2007 rok – emerytura
36,635,40 z³.
– zatrudnienie – 100,638,30 z³.
– sk³adniki mienia ruchomego –
samochód osobowy marki VW
Golf, rocznik 2000, wartoœæ – 25
tys. z³, maj¹tek wspólny.
– mieszkanie – nie dotyczy.
– dom – nie dotyczy.
– gospodarstwo – nie dotyczy.
– inne nieruchomoœci – nieruchomoœæ zabudowana gara¿em o
powierzchni oko³o 20 m. kw., o
wartoœci 6 tys. z³ – maj¹tek wspólny.
– œrodki pieniê¿ne w walucie
polskiej – 31.284 z³ – maj¹tek
wspólny.

Przewodnicz¹cy
Rady
Powiatu
Marek
Kubacki

– prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Medicor, prywatna praktyka – uzyska³ z tego tytu³u przychód
207 985,62 z³, z tego dochód – 87
159,08 z³.
– inne dochody uzyskane: dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 320 z³,
- prawa autorskie –110,50 z³,
- inne Ÿród³a – 350 z³,
- z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich
– 20.160 z³.
– sk³adniki mienia ruchomego
– samochód marki Ford Mondeo,
rocznik 2001 – brak wyceny.
– dom – 193 m. kw. o wartoœci
390 tys. z³ – wspólnoœæ maj¹tkowa.
– inne nieruchomoœci – 3 gabinety lekarskie o powierzchni 48
m.kw. o wartoœci 96 m. kw.
– dzia³ka o powierzchni 87 m.
kw. niezabudowana stanowi¹ca
integraln¹ czêœæ z domem o wartoœci 2.700 z³.
– dzia³ka 599 m. kw. dzia³ka
zabudowana w.w. nieruchomoœci¹, stanowi¹ca wspólnoœæ ma³¿eñsk¹.
– œrodki pieniê¿ne w walucie

polskiej – 110 tys. z³.
– akcje – 1015 akcji PKO S.A.
– z tego tytu³u uzyska³ dywidendê
w wysokoœci 845,75 z³.

Burmistrz
£obza
Ryszard
Sola
– wynagrodzenie ze
stosunku pracy za 2007 rok – Urz¹d Miasta
£obez – 107 481,07, Nadleœnictwo £obez – 4 688, 21 z³, Inne – 58
z³.
– sk³adniki mienia ruchomego
– Renault Thalia, rok produkcji
2006, Toyota RAW 4, rok produkcji 1998 r.
– dom – 150 m. kw., wartoœæ –
250 tys. z³, wspólnota maj¹tkowa.
– inne nieruchomoœci – dzia³ka
na polepszenie warunków gospodarowania - 747 m. kw. – wartoœæ
- 5 tys. z³, wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
– œrodki pieniê¿ne w walucie

polskiej – 10 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
– Kredyt – PKO BP – 15 tys. z³
na kupno samochodu.

Przewodnicz¹ca
Rady
Miasta
El¿bieta
Kobia³ka
- Wy n a g r o dzenie roczne brutto z tytu³u umowy o pracê – 77 787 z³.
- Dieta przewodnicz¹cej
Rady Miasta – 15 540 z³.
- Sk³adniki mienia ruchomego - samochód marki Renault
Laguna Combi – 1998 r.
- Dom – 108 m. kw., wartoœæ
- 250 tys. z³, wspó³w³asnoœæ.
- Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej – 20
tys. z³.
- Akcje – 427 akcji PPZ Nowamyl
S.A. £obez – cz³onek Zarz¹du, prokurent od lipca 1999 r.
Podano na podst. z³o¿onych
oœwiadczeñ maj¹tkowych.
(r)
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Wioski chc¹ mieæ swoich
so³tysów i swoje „zaskórniaki”

Dargomyœl
oddzieli³ siê
od Rogowa
(ROGOWO) Na ostatniej sesji radni gminy Radowo Ma³e
przyjêli uchwa³ê o podziale so³ectwa Rogowo. Tym sposobem
na mapie gminy pojawi siê nowe
so³ectwo – Dargomyœl.
Z inicjatyw¹ powo³ania w³asnego so³ectwa wyst¹pi³a grupa mieszkañców Dargomyœla. Wieœ chce
mieæ w³asnego so³tysa i przypadaj¹ce na so³ectwo pieni¹dze. Mo¿na
je nazwaæ „zaskórniakami”, bo jest
to 500 z³, ale dobre i tyle. Podczas
kwietniowych konsultacji w Rogowie wiêkszoœæ opowiedzia³a siê za
podzia³em, w tym so³tys Rogowa
Krystyna Kiryk, która uwa¿a, ¿e
jak ludzie chc¹ sobie polepszyæ
otoczenie i wioskê, to nie trzeba im
przeszkadzaæ. Rada zatwierdzi³a
podzia³ i w najbli¿szym czasie w
Dargomyœlu odbêd¹ siê wybory
so³tysa.
(r)

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 13.05.2008 r.

Burmistrz z³o¿y³ za¿alenie o umorzeniu postêpowania

Urz¹d powalczy o park
(£OBEZ). Burmistrz Ryszard
Sola z³o¿y³ za¿alenie na
postanowienie ³obeskiej
prokuratury o umorzeniu
postêpowania w sprawie
wyciêcia 800 drzew.
- Nale¿y tê sprawê zakoñczyæ
raz na zawsze – powiedzia³ burmistrz, odnosz¹c siê do wyciêtych
drzew w parku za cmentarzem w
£obzie. Urz¹d Miasta mia³ 7 dni na
odwo³anie i zrobi³ to.
W tej chwili za¿alenie na postanowienie o umorzeniu trafi³o do
s¹du.
- Po przejrzeniu akt znaleŸliœmy
w¹tek nie do koñca zbadany przez
prokuraturê. By³o kilka osób, które
wycina³y drzewa, a nie zosta³o to
wyjaœnione przez prokuraturê. W
ka¿dym razie nie wynika³o to z akt.
Przes³uchano du¿¹ liczbê œwiadków, a jednak prokuratura nie dopatrzy³a siê podstaw do wyst¹pienia z
aktem oskar¿enia do s¹du. Ten w¹tek nie zosta³ do koñca zbadany

przez prokuraturê i na tym opieramy
swoje za¿alenie na postanowienie o
umorzeniu w sprawie wyciêcia
drzew – powiedzia³ prawnik urzêdu
Bogdan Skólmowski.
Postêpowanie prokuratury i koniecznoœæ weryfikowania prowadzenia sprawy oceni s¹d.
Jeœli tak, to sprawa wraca do
prokuratury. Dopiero, gdy prokura-

tura po raz kolejny umorzy sprawê,
wówczas Urz¹d Miasta mo¿e ponownie siê odwo³aæ, ale wówczas
postêpowanie bêdzie prowadziæ
s¹d.
Póki co, pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tym razem prokuratura nie bêdzie kaza³a spo³ecznoœci ³obeskiej
czekaæ na swój werdykt przez kolejne lata.
(mm)

tygodnik ³obeski 13.05.2008 r.
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NAJLEPIEJ ZARABIAJ¥CY
URZÊDNIK W POWIECIE TO...
No w³aœnie, kto nim jest i ile zarabia? Gdy przyjrzeliœmy siê oœwiadczenim maj¹tkowym sk³adanym przez
urzêdników, sami siê zdumieliœmy,
gdy okaza³o siê, ¿e najlepiej zarabiaj¹cym urzêdnikiem nie jest ani staro-

sta, ani którykolwiek z burmistrzów
gmin powiatu ³obeskiego, lecz... wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
Staroœcie, burmistrzom i wójtowi pensje ustalaj¹ radni. Ci zaœ swoim podw³adnym. Wynika z tego, ¿e wicebur-

mistrzowi Kabatowi pensjê ustali³
burmistrz Ryszard Sola. Wiêksz¹ od
swojej. Wiceburmistrz poda³, ¿e zarobi³ rocznie 109.693 z³, zaœ burmistrz 107 481 z³. Nie wiadomo, kto tu jest
g³ow¹, a kto szyj¹, która ni¹ krêci. (r)

Zarobki ³obeskich urzêdników
Zastêpca
burmistrza
Ireneusz
Krzysztof Kabat
Wynagrodzenie
ze stosunku pracy za
2007 rok – 109 693, 53 z³; Krajowe
Biuro Wyborcze – 800 z³.
Sk³adniki mienia ruchomego – nie
dotyczy.
Zobowi¹zania pieniê¿ne o wartoœci
powy¿ej 10 tys. z³, w tym zaci¹gniête
kredyty i po¿yczki oraz warunki, na
jakich zosta³y udzielone – nie dotyczy.
Mieszkanie o powierzchni – 34,20
m.kw. – 100 tys. z³.
Tytu³ prawny – spó³dzielcze, w³asnoœciowe prawo do lokalu.
Dom – nie dotyczy.
Inne nieruchomoœci – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – 25 tys. z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej – nie dotyczy.
Papiery wartoœciowe – Fundusze
Inwestycyjne – 46 tys. z³.

Sekretarz
gminy
Monika
Jarzêbska
Wynagrodzenie ze stosunku
pracy za 2007 rok –
49 635, 24 z³.
Sk³adniki mienia ruchomego – Citroen Xsara Pisasso – rok produkcji 2000.
Zobowi¹zania pieniê¿ne o wartoœci
powy¿ej 10 tys. z³, w tym zaci¹gniête
kredyty i po¿yczki oraz warunki, na
jakich zosta³y udzielone – nie dotyczy.
Mieszkanie o powierzchni 57.80
m.kw. o wartoœci 120 tys. z³.
Dom – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej - nie dotyczy.
Papiery wartoœciowe nie dotyczy.

Skarbnik gminy – Bernard
Szymczak
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
za 2007 rok – 84.522,58 z³.
Mieszkanie o powierzchni 57,6 m.
kw – 172,800, tytu³ prawny – spó³dzielcze, w³asnoœciowe prawo do lokalu.
Mieszkanie o powierzchni – 48,6 m.

kw.194.400 z³, tytu³ prawny – spó³dzielcze, w³asnoœciowe prawo do lokalu.
Mieszkanie o powierzchni – 33
m.kw. 82,5 tys. z³, tytu³ prawny – notarialny akt w³asnoœci.
Inne nieruchomoœci – 400 m. kw,
wartoœæ dzia³ki – 10 tys. z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – 13.300 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej – 570 - Euro, 1290
USD.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
funduszach inwestycyjnych - 1.100 z³
Zobowi¹zania pieniê¿ne o wartoœci
powy¿ej 10 tys. z³, w tym zaci¹gniête
kredyty i po¿yczki oraz warunki, na
jakich zosta³y udzielone – kredyt hipoteczny „W³asny k¹t”, zaci¹gniêty w
sierpniu 2005 r. w banku PKO BP S.A.
wspólnie z córk¹ i ziêciem na zakup
mieszkania spó³dzielczego w³asnoœciowego.
Mienie ruchome – samochód osobowy marki Nissan Almera, rok produkcji 2004.

Inspektor wydzia³u
Finansowo Bud¿etowego
Ma³gorzata Mosi¹dz-Michna
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
za 2007 rok – 31 663,48 z³, dzia³alnoœæ
wykonywana osobiœcie umowa zlece-

nie – 1 753,18 z³.
Sk³adniki mienia ruchomego – nie
dotyczy.
Zobowi¹zania pieniê¿ne o wartoœci
powy¿ej 10 tys. z³, w tym zaci¹gniête
kredyty i po¿yczki oraz warunki, na
jakich zosta³y udzielone – nie dotyczy.
Mieszkanie o powierzchni – nie
dotyczy.
Dom o powierzchni 120 m. kw. o
wartoœci 200 tys. z³., tytu³ prawny –
w³asnoœæ.
Inne nieruchomoœci – dzia³ka o
powierzchni 0,0441 ha, wartoœæ – brak
wyceny, tytu³ prawny – w³asnoœæ.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej – nie dotyczy.
Papiery wartoœciowe – nie dotyczy.

Podinspektor wydzia³u
Finansowo Bud¿etowego
Jolanta Styczeñ
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
za 2007 rok– 23,717,89 z³.
Umowa-zlecenie – 108,09 z³.
Sk³adniki mienia ruchomego – nie
dotyczy.
Dom o powierzchni 120 m. kw. o
wartoœci 200 tys. z³.
Inne nieruchomoœci - dzia³ka o powierzchni 712 m. kw., brak wyceny,
tytu³ prawny w³asnoœæ,

Szkolenia pod kapita³
(£OBEZ). W zwi¹zku z tym, i¿
od kwietnia obowi¹zuje znowelizowana wersja zasad dokonywania
wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, w starostwie powiatowym
w £obzie odbêdzie siê spotkanie
przedstawicieli
Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy z przedstawicielami
instytucji z terenu powiatu.
- Przedstawicie Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy przeszkol¹ zainteresowanych w sposobie wype³niania
wniosków tak, aby nie pope³niaæ b³êdów, które mog¹ spowodowaæ odrzucenie wniosku – powiedzia³ Daniel
Sawicki z Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy.
Spotkanie informacyjne dotyczyæ
bêdzie og³oszonych konkursów Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

m.in. w ramach Dzia³ania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodowej na obszarach wiejskich i 9.5.
Podczas spotkania zostanie przedstawiona dokumentacja konkursowa,
dotycz¹ca Dzia³ania 6.3 i 9.5 oraz
odbêdzie siê panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy spotkania
bêd¹ mogli zadawaæ pytania, odnosz¹ce siê do og³oszonych konkursów.
Uczestnikami spotkania mog¹ byæ
osoby i przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem o œrodki w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki 2007 – 2013.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê
miejsc, w spotkaniu bêd¹ mog³y
uczestniczyæ maksymalnie dwie osoby z ka¿dej instytucji, o ile wczeœniej
zg³osz¹ tak¹ chêæ w Wojewódzkim
Urzêdzie Pracy.
(mm)
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- 346 m. kw. dzia³ka, brak wyceny,
dzier¿awa,
12 m. kw budynek gospodarczy,
brak wyceny, w³asnoœæ.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej – nie dotyczy.
Papiery wartoœciowe – nie dotyczy.

Kierownik Wydzia³u
Infrastruktury
Komunalnej
i Ochrony
Œrodowiska
Ewa
Ciechañska
Wy n a g r o dzenie ze stosunku pracy za 2007 rok –
dochód z tytu³u zatrudnienia od stycznia do 29 listopada 2007 r. – 41 396,54
z³.
Dom o powierzchni – 100 m. kw. o
wartoœci 150 tys. z³. , akt w³asnoœci,
maj¹tek wspólny.
Gara¿ o powierzchni 45 m. kw. (w
trakcie budowy) o wartoœci 20 tys. z³.,
tytu³ prawny, akt w³asnoœci – maj¹tek
wspólny.
Gospodarstwo rolne
Rodzaj gospodarstwa – dzia³ka rolna o powierzchni 2,9354 ha, o wartoœci
18 tys. z³. , bez zabudowy, tytu³ prawny
– akt w³asnoœci, maj¹tek wspólny.
Inne nieruchomoœci gara¿ o powierzchni 17 m. kw. o wartoœci 4 tys. z³.,
tytu³ prawny – akt w³asnoœci, maj¹tek
wspólny.
Inne nieruchomoœci, dzia³ka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 719 m. kw. o wartoœci 18 tys.
z³., tytu³ prawny akt w³asnoœci, maj¹tek
wspólny.
Mienie ruchome – samochód osobowy marki Seat Ibiza, rok produkcji
2004, samochód osobowy marki VW
Garbus rok produkcji 1996 r.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – nie dotyczy.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie zagranicznej – nie dotyczy.
Papiery wartoœciowe – nie dotyczy.

O statucie
przy sklepie
(WREZŒNO). 19 maja w godzinach
od 17.00 do 18.00 odbêd¹ siê przy
tutejszym sklepie spo¿ywczym
konsultacje spo³eczne, dotycz¹ce
przyjêcia projektu statutu
so³ectwa.
Spotkanie bêdzie mia³o formê bezpoœrednich konsultacji, jednak, aby
statut wsi móg³ zostaæ przyjêty konieczna jest 30.procentowa frekwencja. Upowa¿nione osoby do g³osowania, czyli na sta³e zamieszkuj¹ce na
terenie so³ectwa, powinny zabraæ ze
sob¹ dowody osobiste. W przypadku
braku frekwencji, drugi termin wyznaczony jest na 20 maja - równie¿ przy
sklepie spo¿ywczym.
(op)
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Œmieci i szczury w blokowisku
(£OBEZ). W samym centrum
osiedla Hanki Sawickiej
znajduje siê swoiste
wysypisko œmieci. U¿ywane
ubrania dla biednych
mieszaj¹ siê z odpadkami.
Po tym wszystkim biegaj¹
szczury.
- Ju¿ dwa razy sprz¹ta³am œmieci,
znajduj¹ce siê w œmietniku odgrodzonym murem. Tych œmieci nikt
stamt¹d nie odbiera. Nieprawda, ¿e
to ludzie z domków jednorodzinnych
podrzucaj¹. To robi¹ sami mieszkañcy. Wychodz¹ wieczorami i wrzucaj¹

tam swoje odpadki. To tylko takie
gadanie, ¿e to z zewn¹trz. Jak pyta³am to niby ludzie wiedz¹ kto, ale nikt
nie zwróci nikomu uwagi - powiedzia³a jedna z mieszkanek osiedla.
Niby w centrum osiedla jest kontener PCK na u¿ywane ubrania,
ale... firma, pod której piecz¹ s¹ te
kontenery, nie opró¿nia ich od pewnego czasu. Ludzie zostawiaj¹ wiêc
zbêdne ubrania pod pojemnikiem.
Inni w to miejsce podrzucaj¹ odpadki. Obok s¹ pojemniki na odpady
segregowane i nawet widaæ, ¿e ludzie z nich korzystaj¹. Korzystaj¹
tak¿e z miejsca, w którym powinny
staæ pojemniki na œmieci niesegregowane.

Kontroluj¹ wydatki
(WÊGORZYNO). Podczas
kwietniowej sesji, radni zablokowali burmistrz Gra¿ynie Karpowicz mo¿liwoœæ wykonywania
przesuniêæ pomiêdzy dzia³ami w
bud¿ecie. To kolejny kamyczek do
ogródka szefowej gminy.
Radni wêgorzyñscy usunêli z
uchwa³y bud¿etowej zapis pozwalaj¹cy burmistrz Wêgorzyna na swobodne przesuwanie œrodków pieniê¿nych pomiêdzy dzia³ami. W ten
sposób chc¹ zdyscyplinowaæ burmistrz Karpowicz, by ta nie wydawa³a pieniêdzy na to, co przyjdzie
jej do g³owy, lecz konsultowa³a to z
rad¹. Blokada oznacza, ¿e ca³y magistrat bêdzie czekaæ, dopóki nie
uzyska zgody radnych na wykorzystanie funduszy z innego dzia³u, ni¿
jest to zapisane w bud¿ecie. W ten
sposób radni maj¹ pe³n¹ kontrolê
nad wydatkami w gminie.
Zdaniem burmistrz Gra¿yny

Skarbnik gminy
El¿bieta Grabowska
Karpowicz i skarbnik gminy El¿biety Grabowskiej – to posuniêcie spowoduje, ¿e urz¹d nie bêdzie móg³
normalnie funkcjonowaæ. Burmistrz nazwa³a uchwa³ê nieodpowiedzialn¹. Mimo zdecydowanego
sprzeciwu burmistrz i skarbnik gminy, oœmiu radnych g³osowa³o za
podjêciem uchwa³y.
(mm)

Jubilaci z pó³wiecznym sta¿em

Szeœæ par otrzyma³o medale
Prezydenta RP
(RADOWO MA£E) Szeœæ par,
które doczeka³y piêknego jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, otrzyma³o nadane im przez
Prezydenta RP Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ odby³a siê 25
kwietnia w Zespole Szkó³ w Radowie Ma³ym. Medale jubilatom
wrêczy³ i z³o¿y³ gratulacje wójt
Józef Wypijewski. Otrzymali je:
Irena i Zdzis³aw Durkowscy z
Rogowa, Helena i Józef Strojkowie z Radowa Ma³ego, Melania i

Henryk Adamscy z Radowa Wielkiego, Ewa i Eugeniusz Kostrzewscy z Radowa Ma³ego, Franciszka
i W³adys³aw Sowiñscy ze Strzmieli oraz Emilia i Adolf Nadziejowie
z Troszczyna.
Jak nam powiedzia³a pani Eugenia Trykacz z Urzêdu Stanu Cywilnego w Radowie Ma³ym, takie uroczystoœci odbywaj¹ siê raz na dwatrzy lata, gdy¿ par do¿ywaj¹cych
z³otych godów w gminie nie jest
du¿o. „Tygodnik” do³¹cza ¿yczenia
zdrowia i pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków.
(r)

Ich brak bynajmniej nie przeszkadza niektórym mieszkañcom.
Przyzwyczajenie bywa silniejsze,
ni¿ rozs¹dek i jakiekolwiek myœlenie. Sterta œmieci w najlepsze wyrzucana jest wprost na ziemiê. Nikt
ich nie odbierze i odebraæ nie zamierza, skoro wspólnoty nie maj¹ podpisanych umów z Zak³adem Us³ug
Komunalnych.
Póki co, z takiego stanu rzeczy
zadowolone s¹ szczury i insekty. I
gdy jedni korzystaj¹ z uroków wiosny, wdychaj¹c zapach kwiatów, w
osiedlu H. Sawickiej roznosi siê
smród gnij¹cych odpadków. (mm)

tygodnik ³obeski 13.05.2008 r.
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Sukces we w³asnych rêkach
(PO£CHOWO) 10 lat temu do tej miejscowoœci przyby³ M.
Miko³ajczyk z ambicj¹ stworzenia prê¿nej firmy. Do tego
momentu przygotowywa³ siê a¿ 30 lat. By dziœ móg³
mówiæ o sukcesie, zagranic¹ pracowa³ fizycznie po
kilkanaœcie godzin dziennie.
Muszê j¹ mieæ
Marian Miko³ajczyk wyjecha³ z
Polski 1973 roku. Pierwszym etapem jego migracji by³y Niemcy, jednak nie zamierza³ tam pozostawaæ
na sta³e. Uda³ siê dalej na zachód dotar³ do Belgii. Tam zobaczy³ coœ,
co sprawi³o, ¿e dzisiaj mo¿e mówiæ
o sukcesie.
- Ka¿dy cz³owiek ma w ¿yciu
taki moment, w którym nic go ju¿ nie
powstrzyma. Mnie przydarzy³o siê
to w Belgii 30 lat temu. Pracowa³em
na budowach, chocia¿ to nie jest mój
zawód. Tam po raz pierwszy widzia³em maszynê, która sama robi³a 2
tys. bloczków betonowych dziennie. Nie trzeba by³o niczego dŸwigaæ. Obs³ugiwa³a ca³y lokalny rynek. Tylko na ni¹ popatrzy³em i wiedzia³em, ¿e muszê kiedyœ tak¹ mieæ.
Wówczas nie by³o mnie na ni¹ staæ.
Za jej równowartoœæ w Polsce mo¿na by³o kupiæ dom – wspomina prezes.
Z drugiej strony nie by³y to odpowiednie warunki na inwestowanie. W Polsce notorycznie brakowa³o cementu. Od tamtej chwili jednak
Mariana Miko³ajczyka nie opuszcza³a myœl, by kiedyœ zakupiæ podobn¹ maszynê i otworzyæ w³asny
biznes. W 1998 roku wróci³ do Polski i rozpocz¹³ poszukiwania. W
Polsce, 30 lat póŸniej, kupi³ j¹ za
10 tys. z³.

W poszukiwaniu partnera
Wówczas te¿ postanowi³, ¿e
swoj¹ firmê zlokalizuje w Polsce.
Mia³ ku temu wiele powodów.
Ogromna konkurencja w Belgii ju¿
na starcie stwarza³aby zbyt wielkie
ryzyko niepowodzenia. Tutaj te¿ by³
inny przelicznik zarobionych zagranic¹ pieniêdzy. Nie bez znaczenia
by³a znajomoœæ specyfiki biznesu w
Polsce, jak i doœwiadczenia nabyte
w Belgii. I co najwa¿niejsze – tutaj
zacz¹³ siê boom w budownictwie; w
Belgii min¹³ on ju¿ 15 lat temu.
Terenu pod inwestycjê w Polsce
szuka³ w ró¿nych czêœciach kraju.
Zastanawia³ siê nad Kostrzyniem,
gdzie by³a dzia³ka w strefie wolnoc³owej. Prócz tego dobra lokalizacja i bliskoœæ do Berlina by³y mocnymi atutami za tym, by siê tam ulokowaæ. W Kostrzyniu, musia³by
jednak zatrudniæ od razu najmniej
50 osób. Ta poprzeczka by³a zbyt
wysoka.

Zdecydowa³ siê na Po³chowo.
Lokalizacja ta ma zarówno wady jak
i zalety.
- Nie powiem, ¿eby by³a to najlepsza lokalizacja. Gdybym by³ bli¿ej Kalisza, Poznania mo¿e Gdañska mia³bym lepszy zbyt. Jednak
teren tutaj by³ nieŸle przygotowany.
By³y hale, drogi, utwardzony plac,
woda i biurowiec. To by³ teren po fabryce masy bitumicznej tzw. “Piekie³ku”. Gdy zobaczy³em ten teren i
maszynê powiedzia³em sobie “Dam
radê”. Na ca³oœæ nie mia³em wystarczaj¹cej iloœci pieniêdzy, kupi³em
wiêc po³owê. Najwa¿niejsza dla
mnie by³a hala, która mia³a mi pos³u¿yæ do produkcji bloczków – powiedzia³ prezes.
Gdy póŸniej zacz¹³ kalkulowaæ
koszty, uzmys³owi³ sobie,
¿e zebrany przez
niego i jego
syna kapita³,
nawet z zaci¹gniêtymi
kredytami,
nie wystarczy

na zakup terenu, uruchomienie firmy i przebrniêcie przez pierwszy
etap rozwoju. To wówczas zdecydowa³, ¿e musi znaleŸæ partnera. Pojecha³ na targi do Brukseli i zwróci³
uwagê na trzy firmy. Ka¿da z nich
by³a zainteresowana propozycj¹
wspó³pracy. W koñcu zdecydowa³
siê na Roosens Betons. Pocz¹tkowo
belgijska firma by³a ostro¿na w inwestowaniu. Ale mimo tego nie widzieli problemu, by wesprzeæ partnera z Polski po¿yczk¹. W owym
czasie nie by³ to dobry okres dla firm
budowlanych. Jednak M. Mikolajczyka z jednej strony potraktowa³a
jako partnera, z drugiej sta³a siê dla
niego anio³em biznesu.
- Ba³em siê rynku polskiego,
oni zreszt¹ te¿. Obawia³em siê równie¿ tej lokalizacji. Weszliœmy na
rynek po PGR-ach, tu siê ma³o buduje. To jest s³aby rynek w porównaniu do warszawskiego, czy gdañskiego - powiedzia³.
10 lat temu M. Miko³ajczyk zaczyna³ od jednej maszyny, pracuj¹cej do dzisiaj. W tej chwili s¹ trzy.
Pocz¹tkowo te¿ zatrudnia³ osiem
osób, w tym trzech stró¿ów. Z czasem
firma zrezygnowa³a ze stanowiska
stró¿ów, jednak nie z ludzi. Panowie
ci pracuj¹ obecnie na innych stanowiskach, a zatrudnienie siêga oko³o
30 osób. W tej chwili wyciszana jest
hala produkcyjna, aby mieszkañcy
nie odczuwali uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z bliskim s¹siedztwem firmy.

Schody dla
zagranicznych
Sukcesy M. Miko³ajczyka sprawi³y, ¿e zagraniczni partnerzy odwa¿niej zaczêli inwestowaæ w
swoj¹ córkê-spó³kê w
Polsce. Jednak, jako firma polsko-belgijska,
traktowana jest inaczej,
ni¿ spó³ki rodzime.
Od paŸdziernika firma stara
siê o pozwolenie na zakup ziemi.
Wówczas to zosta³y z³o¿one dokumenty do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Departamencie Zezwoleñ i Koncesji.
Procedura wydania jednego doku-

mentu trwa³a przesz³o pó³ roku.
- Jak maj¹ kolejne firmy przyjœæ,
skoro s¹ takie problemy? Teraz tracê rok na zezwolenie, na kupno ziemi, a gdzie inwestycje, plany i
wszystkie inne rzeczy. Na Zachodzie dokumentacjê trzeba przygotowaæ perfekcyjnie, ale przy etapach
wstêpnych ludzie nie czekaj¹ na zezwolenie. Wystarczy promesa, czyli
obietnica, ¿e w³aœciciel gruntu
sprzeda mu tê ziemiê. Gdy przyje¿d¿a tu dyrektor handlowy z Belgii, to strasznie siê dziwi, ¿e do
wszystkiego potrzebuje innych programów i innych zaœwiadczeñ – powiedzia³ przedsiêbiorca.
Firma kupi³a teren przylegaj¹cy
do obecnego, jest to czysty grunt, na
którym nie ma podstawowych mediów. K³opotem jest równie¿ brak
przygotowania gruntów pod inwestycjê. W przysz³oœci maj¹ tu byæ
biura, w zwi¹zku z tym konieczna
jest Internet z szybkim ³¹czem. Do
Wêgorzyna przez Po³chowo poprowadzony jest œwiat³owód, jednak w
Po³chowie nie mo¿e byæ u¿ywany.
Teoretycznie ca³y teren przeznaczony jest pod inwestycjê. Nikt z
urzêdników nie pomyœla³ jednak, ¿e
w XXI wieku ¿aden inwestor nie
maj¹c Internetu, nie zainwestuje tu.
W chwili obecnej firma poszerza swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ o
dwie kolejne maszyny produkuj¹ce
stropy i nadpro¿a. Tutaj pojawia siê
kolejny problem. Wprawdzie istnieje w okolicy kopalnia odkrywkowa,
jednak to za ma³o, jak na potrzeby
firmy M. Miko³ajczyka.
Prezes ma wiele pomys³ów na
rozwój swojej firmy. Jednym z nich
jest zlokalizowanie przesypowni
cementu w Po³chowie. W ten sposób
zabezpieczy³by siê przed przerwami w dostawie surowca, co ju¿ mia³o miejsce w roku ubieg³ym.
NajpóŸniej za cztery miesi¹ce
rozpocznie siê produkcja stropów.
W tym roku chce uruchomiæ
przynajmniej jedn¹ liniê produkcyjn¹. W przysz³ym zostanie uruchomiona druga linia.
Halê ma stawiaæ œwidwiñski
przedsiêbiorca Zbigniew Rybicki,
którego M. Miko³ajczyk chwali za
wspania³¹ wspó³pracê.
(mm)

Informacja
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, ¿e w dniu 17 maja 2008 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
na terenie miasta £obez zostanie przeprowadzona przez wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzy¿a zbiórka publiczna pieniêdzy.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na upowszechnienie
krwiodawstwa.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
pracownik ZR PCK w £obzie Maria Pokomeda
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Pani burmistrz jest problem, bo co chwila jest inna koncepcja

Apetyty na wielkie remonty?
(WÊGORZYNO). Podczas
kwietniowej sesji burzliwie przebiega³a dyskusja, dotycz¹ca remontów dróg gminnych. Niewielka kwota przeznaczona na ten cel,
przy du¿ych zapotrzebowaniach
na remonty, ju¿ by³a wystarczaj¹cym powodem do dyskusji nad podzia³em œrodków. Atmosferê podgrza³ fakt, i¿ radni wymagali od
burmistrz Gra¿yny Karpowicz
informacji na piœmie odnoœnie
tego, które drogi bêd¹ remontowane. Burmistrz twierdzi³a, ¿e
wystarczy informacja ustna.
- W gruncie rzeczy komisje zgodzi³y siê na remont dróg gminnych,
w tym most w Zwierzynku oraz budowê wiat przystankowych, ale nie
otrzyma³y informacji, które drogi
bêd¹ naprawiane. W planie mamy,
¿e na remont dróg gminnych mamy
60 tys. z³ i 50 tys. z³ umowy na utrzymanie dróg z powiatowym zarz¹dem. Nie wiemy jaki bêdzie to zakres prac. Jeœli komisje siê nie dowiedz¹, jakie drogi bêdziemy robiæ,
to pewnie ta uchwa³a bêdzie oddalona – powiedzia³ przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etowo-Spo³ecznej
Jan Mazuro.
Radna Jadwiga Kamiñska przypomnia³a, ¿e na sesjê mia³a byæ
przygotowana ju¿ konkretna informacja, odnoœnie remontów dróg. Na
te g³osy burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a, ¿e
ju¿ przedstawi³a informacjê o stanie
dróg gminnych,
- W tej informacji przestawi³am
równie¿ plany na rok 2008. Tam jest
wymieniona droga Sielsko-Kolo-

Radna Jadwiga Kamiñska
stawia twarde warunki

nia, droga Gardno, nastêpnie K¹kolwice i ulica Szkolna. Z góry
mo¿na okreœliæ, ¿e na planowane
zadania, kwota 70 tys. z³ jest za
ma³a. Oczywiœcie szacunki mog¹
byæ dzisiaj orientacyjne. Dopiero
po skosztorysowaniu i wykonaniu
robót bêdziemy znali rzeczywist¹
cenê. Je¿eli bêdziemy tê drogê remontowaæ dalej w taki sposób, w
jaki zaczêliœmy, to bêdzie to kwota
w granicach 20-30 tys. z³.
Jest zapisana droga do Gardna,
czyli: przepusty, prze³o¿enie bruku,
nak³adka asfaltowa. Gdy zostanie
zrobiony kosztorys, to ja nie wiem
czy to siê zamknie w granicach 50
tys. z³. Jeœli tak, to bêdzie jest ju¿ po
pieni¹dzach. Dziœ nie mogê okreœliæ
co do sztuki, jaka droga. W planie
remontów jest kontynuacja drogi w
Sielsku, droga w Gardnie, rozpoczêcie remontu drogi w K¹kolwicach i
ul. Szkolna. Potrzeby jest podk³ad
geodezyjny, dokumentacja... Ju¿
podpisa³am umowê z ZUK na remonty cz¹stkowe dróg gminnych
gruntowych i dróg gminnych asfaltowych. 50 tys. z³, to i tak jest bardzo
skromnie. Na drogi jest 70 tys. z³ i 40
tys. z³ na przyczó³ki mostowe. Widzê, ¿e apetyty radni maj¹ na wielkie
remonty, ale s¹ ma³e œrodki. Uwa¿am, ¿e Gardno i Sielsko s¹ priorytetem – powiedzia³a burmistrz.
WypowiedŸ ta nie wystarczy³a
jednak radnemu Janowi Mazuro,
który nadal domaga³ siê wykazu na
piœmie. Przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska przypomnia³a, ¿e
Komisja Bud¿etowo-Spo³eczna
wnios³a o oddalenie punktu z obrad

o ile nie bêdzie wykazu.
- Uwa¿am, ¿e
sprawa jest jasna,
zrozumia³a i klarowna. 70 tysiêcy
z³ bêd¹ przeznaczone na: droga
Gardno, dokoñczenie drogi w
Sielsku,
ul.
Szkoln¹ i jak wystarczy, to K¹kolewice. Czy chc¹
pañstwo przed³u¿aæ i czekaæ do sesji majowej na wykaz, na którym bêdzie to samo? –
So³tys Sielska
pyta³a burmistrz.
Gdy na sali
tak¿e walczy³ o fundusze
trwa³y spory radnych z burmistrz, so³tysi mieli ju¿ komisji doraŸnej o dwóch odcinpowoli dosyæ.
kach brukowych: albo asfalt i regu- To mnie przera¿a. Lato idzie, lacja, albo tylko regulacja. W dalkiedy oni bêd¹ robiæ? – powiedzia³ szym ci¹gu nie mo¿emy uzyskaæ od
jeden z nich.
pani konkretów. Proszê wiêc nas poRadni wymagali od burmistrz informowaæ, co pani w Gardnie zajasnych i skonkretyzowanych za- mierza robiæ – powiedzia³a M. KuŸmierzeñ odnoœnie dróg. Nie poma- miñska.
ga³y wyjaœnienia ze strony szefowej
- Jeszcze raz powtarzam, mam
gminy, i¿ nie mo¿e ich dostarczyæ, podjêt¹ przez radê w tej chwili
bowiem nie zna konkretnych kwot i uchwa³ê, dotycz¹c¹ Gardna. W tej
nie wie na ile tak skromne œrodki chwili nie okreœlê jakie bêd¹ prowamog¹ wystarczyæ. Przepychanka ta dzone sprawy, bo chyba zapisaliœcie
trwa³a doœæ d³ugo, doprowadzaj¹c to pañstwo w uchwale. Czego pani
sytuacjê niemal do absurdu. Z jed- ode mnie wymaga? ¯e usi¹dê tutaj i
nej strony pada³y te same pytania, by zrobiê pani kosztorys na remont
z drugiej - otrzymywaæ te same od- drogi? Jest podjêta uchwa³a i wykaz
powiedzi.
dróg w Gardnie. Sielsko jest priory- Od nas siê wymaga konkretów, tetem do remontów i przysió³ki
choæ to nie my przygotowujemy pro- mostowe i na to jest 70 tys. z³ –
jekt uchwa³y, wiêc i my od pani wy- upiera³a siê burmistrz.
magamy konkretnych informacji.
- Pani burmistrz, jest problem, bo
Co bêdzie robione na pewno? – py- co chwila jest inna koncepcja. W tej
ta³a raz po raz przewodnicz¹ca rady. chwili doda³a ju¿ pani te przysió³ki w
- Podjêli pañstwo uchwa³ê, któr¹ Zwierzynku, a przed chwil¹ w tych
mam wykonaæ – odpowiada³a bur- czterech punktach ich nie by³o –
mistrz.
wychwyci³a przewodnicz¹ca rady.
Po kilku takich wymianach MoBurmistrz Karpowicz wyjaœni³a
nia KuŸmiñska zripostowa³a:
swoj¹ pomy³kê faktem, ¿e przecie¿
- Uchwa³ê pani albo wykona, mówi z pamiêci. Przeci¹gaj¹c¹ siê
albo nie. My w tej chwili decyduje- dyskusjê przerwa³ radny Mazuro,
my czy przeznaczyæ pieni¹dze na który zaproponowa³ podzieliæ œrodremonty. Wnioskiem komisji jest, ki na most w Zwierzynku - 40 tys. z³,
by oddaliæ projekt uchwa³y w ca³o- na remont cz¹stkowy drogi w Gardœci. Dobrze by by³o, gdyby pani nie - 20 tys. z³ i na Sielsko - 20 tys.
odpowiedzia³a konkretnie, co w tym z³. Na zarzut, i¿ jest to o 10 tys. z³
Gardnie bêdzie robione.
wiêcej, ni¿ wynosi przyznana kwo- Jest podjêta uchwa³a, ja nic ta, rady poinformowa³, ¿e 10 tys. z³
wiêcej nie dodam – upiera³a siê bur- weŸmie siê z nadwy¿ki na remonty
mistrz.
mostu i dwóch dróg. Zaraz potem
Przewodnicz¹ca rady, staraj¹c skarbnik gminy zauwa¿y³a, ¿e niesiê zachowaæ spokój, wyt³umaczy³a: mo¿liwy jest taki podzia³ œrodków.
- Najpierw by³o, ¿e samo od- W zwi¹zku z tym Sielsko otrzyma³o
wodnienie, potem, ¿e regulacja 10 tys. z³ mniej. Wniosek w tym
dróg, ale tylko do znaku Gardno. brzmieniu wszyscy przyjêli jednoPóŸniej wchodzi³y w grê wnioski g³oœnie.
(mm)
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Dzieñ Zwyciêstwa - by m³odzi pamiêtali
(£OBEZ). 8 maja ponownie
przed Domem Kultury zebra³y siê
poczty sztandarowe, grupy dzieci
i m³odzie¿y, przedstawiciele zak³adów pracy i organizacji spo³ecznych, tym razem dla uczczenia Dnia Zwyciêstwa, czyli zakoñczenia II wojny œwiatowej. W
samo po³udnie pochód prowadzony przez orkiestrê dêt¹ i ma¿oretki dotar³ pod pomnik. Uczestnicy
pochodu oraz zebrani mieszkañcy w ciszy oczekiwali na sygna³
syreny. To by³ znak do rozpoczêcia uroczystoœci.
Tym razem wystêp uœwietni³
wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie im. Marii Sk³odowskiej-Curie. Pod pomnikiem
nie zabrak³o te¿ garœci informacji na
temat obchodzonego œwiêta. W latach 1945-1990 Dzieñ Zwyciêstwa
nad faszyzmem obchodzony by³ w
Polsce, jak i w ca³ym bloku socjalistycznym - 9 maja. Sk¹d te ró¿nice?
Zarówno w Europie Zachodniej,
jak i od niedawna w Polsce, obowi¹zuje data 8 maja. W tym dniu o godz.
15.00, og³oszono koniec wojny.
Dzieñ wczeœniej, 7 maja, Niemcy
podpisa³y swoj¹ kapitulacjê w Reims we Francji, w obecnoœci przed-

stawicieli Wielkiej Brytanii, Francji
i ZSRR. Rosjanie za¿¹dali jednak
od Niemiec osobnego podpisania
kapitulacji. To mia³o miejsce w
Berlinie o pó³nocy z 8 na 9 maja.
Wed³ug czasu moskiewskiego by³a
ju¿ godzina 2.00 kolejnego dnia.
St¹d w ZSRR jako datê zakoñczenia wojny przyjêto 9 maja. Tak te¿
by³o w Polsce Ludowej.
Kapitulacja III Rzeszy zakoñczy³a tylko wojnê w Europie. Wszak
walki z Japoni¹ na Dalekim Wschodzie trwa³y jeszcze kilka miesiêcy.
Kapitulacja Japonii mia³a miejsce 2
wrzeœnia 1945 roku i to ona w³aœciwie zakoñczy³a II wojnê œwiatow¹.
Wojna poch³onê³a ponad 55 mln
ofiar. Ca³kowite straty w ludziach
by³y ponad piêciokrotnie wy¿sze
ni¿ w I wojnie œwiatowej. Polska
straci³a ponad 6 mln rodaków. Straty te (procentowo w stosunku do
liczby ludnoœci) by³y najwy¿sze na
œwiecie.
(op)
W poprzednim wydaniu „t³” napisaliœmy, ¿e uroczystoœci z okazji
Œwiêta Konstytucji 3 Maja uœwietnili uczniowie ³obeskiego liceum.
Czêœæ artystyczna i rys historyczny
przygotowali gimnazjaliœci. Za pomy³kê przepraszamy.
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„Berlinka” – niedosz³a autostrada
Berlin - Królewiec, maj¹ca
biec przez Pomorze Œrodkowe
Marcin Kuchto
70 lat temu rozpoczê³a siê realizacja wielkiego projektu po³¹czenia autostrad¹ stolicy III Rzeszy - Berlina,
ze wschodniopruskim Królewcem.
Miasto znajdowa³o siê na rubie¿ach
Niemiec i decyzj¹ Traktatu Wersalskiego zosta³o oddzielone od reszty
kraju, poprzez tzw. polski „korytarz”.
To co wykonywano w ci¹gu 10 lat, do
dzisiaj budzi podziw swym rozmachem i solidnoœci¹. Zarazem ¿al, ¿e
polskie w³adze nie zdecydowa³y siê
dot¹d dokoñczyæ tej nagle przerwanej
inwestycji drogowej, z czasem potocznie nazwanej „Berlink¹”.
Adolf Hitler obejmuj¹c w 1933
roku urz¹d Kanclerza Niemiec, potrzebowa³ wielkiej idei, której realizacja spe³nia³aby jednoczeœnie kilka
za³o¿eñ: po pierwsze - likwidacjê
ogromnego bezrobocia; po drugie postawienie swoistego pomnika
wielkoœci wykorzystanego nastêpnie
do g³oszenia propagandy sukcesu
oraz po trzecie - stworzenia sieci komunikacyjnej. Ostatni cel potrzebny
by³ nazistom ze wzglêdów militarnych, o czym wówczas jeszcze nie
mówiono. Choæ Niemcy pod wzglêdem rozwoju motoryzacji i natê¿enia
ruchu przewy¿sza³y inne kraje, to jednak nawierzchniê powstaj¹cych autostrad konstruowano tak, aby wytrzymywa³a nacisk osi dla masy, jak¹ posiadaj¹ wspó³czesne tiry, przewo¿¹ce
nieraz towary o gigantycznej wadze.
Dziêki temu po zbudowanych z betonu jezdniach, bez uszczerbku dla nich,
mog³y poruszaæ siê ciê¿kie czo³gi.
Do realizacji idei budowy autostrad powo³ano 28 czerwca 1933 roku
pañstwow¹ korporacjê „Reichsautobahnen”, której szefem, jako generalny inspektor budowy dróg, zosta³
Fritz Todt. Energicznie zabrano siê do
pracy, stopniowo pokrywaj¹c Niemcy sieci¹ dróg, bardzo nowoczesnych
jak na tamte czasy. W latach 19341936 zbudowano autostradê z Berlina do wêz³a Szczecin-Po³udnie
(obecnie wêze³ nr 2 autostrady A6 w
Ko³baskowie). W nastêpnym roku
oddano jej kolejny odcinek, który poprzez mosty nad Odr¹, dotar³ do nieistniej¹cej ju¿ wsi Rzêœnica (niem.
Honsburg). Stamt¹d mo¿na by³o zjechaæ na tzw. Baderstrasse (czyli drogê
„k¹pielow¹”), w kierunku na Œwinoujœcie i Miêdzyzdroje. Do czasu
ukoñczenia budowy autostrady pomiêdzy Rzêœnic¹ a Gdañskiem, chc¹c
dostaæ siê z Berlina do tego miasta,
nale¿a³o równie¿ na wspomnianym
wêŸle opuœciæ „Berlinkê” i pojechaæ
Reichsstrasse nr 2 (obecnie droga

krajowa nr 6- DK6) przez Goleniów,
Koszalin i S³upsk.
W tym czasie wyp³ynê³a s³ynna
kwestia budowy eksterytorialnej drogi przez polsk¹ czêœæ Pomorza. Pierwotnie Niemcy planowali, aby „Berlinka” przebiega³a od Szczecina przez
£obez - Po³czyn Zdrój - Bobolice i
Bytów. Przez Polskê przechodzi³aby
w okolicy Stê¿nicy i Szymborska, nastêpnie wkraczaj¹c na terytorium
Wolnego Miasta Gdañsk w okolicy
Przywidza i od po³udnia omijaj¹c
Pruszcz Gdañski, przez Nowy Staw
dociera³aby do Elbl¹ga. Tê koncepcjê
widaæ na mapach z 1935 i 1937 roku.
W kolejnych latach zasz³y jednak
zmiany. Szlak „Berlinki” w czêœci Pomorza Zachodniego przesun¹³ siê nieco na po³udnie. Autostrada mia³a biec w
okolicy Chociwla, Wêgorzyna, Drawska Pomorskiego (na terenie powiatu
drawskiego „Berlinka” mia³a przebiegaæ przez nastêpuj¹ce miejscowoœci:
BrzeŸniak - Kumki - Gajewko - Zarañsko - Cieszyno - Warni³eg - Kluczewo
i dalej na Szczecinek). W Z³ocieñcu
spotyka³aby siê z autostrad¹ z Frankfurtu nad Odr¹. W tym miejscu planowano
zbudowaæ wêze³ rozwidlaj¹cy „Berlinkê” na dwie czêœci; jedna droga mia³a
biec przez Szczecinek i Czarne i dojœæ
do granicy z Polsk¹ ko³o Chojnic, drugiej na razie nie wytyczono.

Niemcy, ¿eby omin¹æ Polskê, projektowali (bez wzglêdu na koszty) komunikacjê kolejowo-morsk¹ z Berlina do Królewca przez Ustkê. Inwestycja ta mia³a kosztowaæ III Rzeszê a¿
60 milionów marek. Nie gaz mia³ byæ
wtedy przedmiotem transportu. Chodzi³o o to, aby zaoszczêdziæ na tranzycie przez Polskê. A tak¿e o to, by
móc wywieraæ presjê ekonomiczn¹ na
Rzeczypospolit¹. Hitler zainwestowa³ w ten pomys³ oko³o 60 milionów
ówczesnych marek. Z tego oko³o 10
mln na zawsze utopi³ w wydmowych
piaskach ko³o popularnego letniska.
Wielki terminal promowy na Pomorzu Œrodkowym ostatecznie nigdy
nie powsta³. Odnaleziono archiwalne
dokumenty, dotycz¹ce tej inwestycji.
Zosta³y znalezione przez profesora
Antoniego Komorowskiego we Freiburgu. Wszystkie opatrzone by³y piecz¹tk¹ „œciœle tajne”. Niektóre, sporz¹dzone w Ministerstwie Komunikacji Rzeszy, maj¹ nawet najwy¿szy
stopieñ tajnoœci. Sporz¹dzono je w
okresie od jesieni 1936 r. do lata 1939
roku. Dotycz¹ g³ównie aspektów militarnych budowy du¿ego portu, który
mia³by obs³ugiwaæ komunikacjê miêdzy Rzesz¹ i Prusami Wschodnimi,
oddzielonymi od reszty Niemiec polskim „korytarzem”. By³ on pasem terytorium o szerokoœci od 30 do 90 km

i d³ugoœci oko³o 100 km, przyznanym
po I wojnie œwiatowej odrodzonej
Polsce, dla zapewniania jej bezpoœredniego dostêpu do Morza Ba³tyckiego. Rzesza od pocz¹tku by³a nim
zaniepokojona i traktowa³a jako komunikacyjne utrudnienie. Obawia³a
siê, i¿ w przypadku zaognienia stosunków z Rzeczypospolit¹, Polacy
mog¹ zablokowaæ tradycyjne po³¹czenie Berlin - Koszalin - S³upsk Gdañsk - Królewiec (do niedawna
wewn¹trzniemieckie).
Prusy
Wschodnie, zamieszkiwane przez
blisko 3 miliony obywateli niemieckich, zosta³yby wówczas, z dnia na
dzieñ odciête od Rzeszy. Dlatego ju¿
w 1922 r. Ministerstwo Komunikacji
Niemiec stworzy³o namiastkê morskiego „mostu” komunikacyjnego,
czyli liniê ¿eglugow¹ omijaj¹c¹ „korytarz”. Sama nazwa „Seediendt Ostpreussen”, czyli „s³u¿ba morska Prusy Wschodnie” wskazywa³a, ¿e
Niemcy traktowali to przedsiêwziêcie jako rozwi¹zanie typowe dla stanu
wy¿szej koniecznoœci. W lecie statki
s³u¿by morskiej kursowa³y miêdzy
wschodnioprusk¹ Pilaw¹ i zachodniopomorskim Œwinoujœciem codziennie. Zim¹ - od 4 do 5 razy w tygodniu. Niektóre z nich, miêdzy innymi „Preussen” albo „Hansestadt Danzig”, zabiera³y na pok³ad do 1,4 tysi¹-
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ca pasa¿erów. Ale nawet codzienne
rejsy du¿ych statków nie mog³y zast¹piæ po³¹czenia kolejowego. Zw³aszcza pod wzglêdem szybkoœci. Rejs z
Pi³awy do Œwinoujœcia trwa³ a¿ 18
godzin, wiêc kombinowana, morskokolejowa podró¿ z Berlina do Królewca, z przesiadk¹ z poci¹gu w Œwinoujœciu, trwa³a oko³o doby. Poci¹g poœpieszny na pokonanie tego dystansu
potrzebowa³ zaœ tylko oko³o 12 godzin. I to bez przesiadki w porcie.
„Zagro¿ona” przez Polaków komunikacja z Prusami Wschodnimi zaczê³a frapowaæ niemieckich planistów po dojœciu Adolfa Hitlera do
w³adzy. Sta³a siê zreszt¹ wkrótce jednym z formalnych powodów wybuchu II wojny œwiatowej (niemieckie
¿¹dania eksterytorialnej autostrady i
linii kolejowej przez polski korytarz ).
Nim jednak sprawa stanê³a na ostrzu
no¿a, kombinowano, jak z jednej strony skróciæ czas jazdy miêdzy Rzesz¹
a Prusami Wschodnimi, a z drugiej –
uniezale¿niæ ten transport od Polski,
zarazem pozbawiaj¹c j¹ dochodów z
op³at tranzytowych. „Odizolowaniu”
Polski od o¿ywiaj¹cego gospodarkê
ruchu komunikacyjnego mia³a s³u¿yæ
budowa wielkiego portu na Pomorzu
Œrodkowym. Niemcy rozwa¿ali trzy
lokalizacje. Pierwsz¹ pod wzglêdem
odleg³oœci od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej by³a Bia³ogóra, wioska po³o¿ona oko³o 30 km na wschód
od £eby. Od Polski dzieli³ ja „rzut kamieniem”. Jednak nie by³o tam ¿adnej
infrastruktury, umo¿liwiaj¹cej szybk¹
realizacjê budowy (trudnoœci z dowo¿eniem materia³ów). Dlatego jako
drug¹ lokalizacjê wziêto pod uwagê
£ebê. Z dokumentów wiadomo, ¿e za
tym wariantem opowiada³ siê Max Leibrand, dyrektor Kolei Rzeszy do
spraw inwestycji. Ten sam, który mia³
budowaæ dla Hitlera gigantyczne „neoklasycystyczne” poci¹gi z wagonami o
d³ugoœci 41 i wysokoœci prawie 7 metrów, je¿d¿¹ce po szynach o rozstawie
3 metrów. Ostatecznie jednak postanowiono, i¿ nie £eba, lecz Ustka ma zostaæ niemieck¹ „drug¹ Gdyni¹”. A to
dlatego, ¿e opowiedzia³o siê za ni¹ lobby wojskowe, zw³aszcza marynarka
wojenna, która na wypadek wojny z
Polsk¹ upatrzy³a sobie Ustkê jako
miejsce na bazê do obs³ugi konwojów
miêdzy Rzesz¹ i Prusami Wschodnimi.
Z uwagi na to, wojska l¹dowe postanowi³y w³¹czyæ Ustkê w obrêb
umocnieñ Wa³u Pomorskiego, wieœ z
ogromnym portem mia³a byæ ufortyfikowana, aby w przypadku wojny mog³a broniæ siê przed wojskiem polskim.
Koszt inwestycji, której jednym z celów by³o pozbawienie Polski wp³ywów z op³at tranzytowych, oszacowano w 1937 r. na 60 milionów marek, z
czego 15 milionów mia³o pójœæ bezpoœrednio na port, 15 mln na przedsiêwziêcia „oko³oportowe”, a kolejne 15
mln na budowê nowoczesnej linii kolejowej z Ustki do S³awna i taka sama
kwota – na budowê dwutorowej linii ze
S³awna do Bia³ogardu. Przez pó³tora
roku prawdopodobnie wydano oko³o
10 milionów marek.

HISTORIA

Od wiosny 1938 r. ponad 800 robotników, œci¹gniêtych do Ustki z ca³ej Rzeszy, zdo³a³o zbudowaæ oko³o
200-metrowy odcinek mola. We wrzeœniu 1939 r. inwestycja ta okaza³a siê
zbêdna. Niemcy zamiast sporym kosztem omijaæ Polskê, podbi³y j¹, likwiduj¹c tym samym „problem korytarza”, o którym Hitler mówi³ w s³ynnym przemówieniu w Reichstagu
(parlamencie niemieckim), wyg³oszonym o godzinie 10. w dniu 1 wrzeœnia
1939 r. Ostatni robotnik zszed³ z tak
zwanego trzeciego mola w Ustce 23
wrzeœnia 1939 r.
Powracaj¹c do Berlinki” - po wybuchu II wojny œwiatowej i zajêciu
Polski, Niemcy mogli ju¿ bez przeszkód poprowadziæ autostradê do
Królewca, dowolnie wybran¹ przez
siebie tras¹. Prawdopodobnie zaniechano jej budowy na odcinku od Barwic do Chojnic, wybieraj¹c opcjê
przez Bia³y Bór, Miastko, Bytów, Koœcierzynê i Pruszcz Gdañski. Tak wytyczony szlak „Berlinki” pojawia siê
na kolejnych mapach wydawanych od
1940 roku. Pod koniec 1939 roku,
wzd³u¿ pomorskiego szlaku planowanej autostrady, powsta³y specjalne
obozy pracy, tzw. Reichsautobahnlagery. Trafia³y do nich ofiary rozpêtanej wojny (np. Polacy z Grudzi¹dza,
¯ydzi), zastêpuj¹c w ten sposób wcielonych do Wehrmachtu niemieckich
robotników drogowych. Takie obozy
pracy na terenie powiatu drawskiego
znajdowa³y siê w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: w Cieszynie ko³o Z³ocieñca (7 baraków), w Darskowie (7
baraków), w D³usku (wyj¹tek, zlikwidowany dopiero w maju 1943 r., inne
obozy pracy by³y zlikwidowane ju¿ w
1942 r.), w Kluczewie (6 baraków), w
Warni³egu (7 baraków), w Zarañsku (7
baraków), w Kumkach oraz w Chociwlu, Wêgorzynie i Wiewiecku. Pracowali tam wiêŸniowie róznych narodowoœci, tak¿e jeñcy wojenni (w tym
Polacy).
Do darmowej i przymusowej pracy wykorzystywa³a ich powo³ana w
1938 roku Organisation Todt, pod kierownictwem wspomnianego ju¿
wczeœniej Fritza Todta. WiêŸniowie
musieli wycinaæ drzewa z wytyczonego s³upkami pasa autostrady, a nastêpnie zbieraæ wierzchni¹ warstwê ziemi

lub przygotowywaæ wykopy i nasypy,
w celu wyrównania pod³o¿a pod obie
nitki jezdni. W 1942 roku otwarto odcinek z Rzêœnicy do wêz³a w £êczycy
ko³o Stargardu Szczeciñskiego. Ró¿ni³ on siê od wczeœniej zbudowanych
szerokim poboczem, tzw. pasem awaryjnym. Jednak¿e dalsze prace na Pomorzu Zachodnim zosta³y zatrzymane
(w rejonie Kaszub sta³o siê to rok póŸniej). Bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³a
tragiczna œmieræ Fritza Todta, który
zgin¹³ w katastrofie lotniczej.
Tak naprawdê Niemcy nie mogli
ju¿ kontynuowaæ tylu inwestycji. Wojna przybiera³a dla nich z³y obrót, nale¿a³o wiêc skoncentrowaæ siê na budowie systemu fortyfikacji, m.in. Wa³u
Atlantyckiego. Do tego celu musiano
u¿yæ wszystkich si³ i œrodków, przede
wszystkim r¹k i umys³ów wykwalifikowanych pracowników i in¿ynierów,
buduj¹cych dot¹d autostrady. Na opustosza³ych, nie dokoñczonych odcinkach „Berlinki”, pozosta³y w niektórych miejscach wagoniki, lokomotywy oraz sprzêt s³u¿¹cy do budowy
dróg. Wycofuj¹ce siê pod naporem Armii Czerwonej wojska niemieckie w
1945 roku wysadzi³y b¹dŸ uszkodzi³y
mosty i wiadukty na autostradzie w
okolicach Elbl¹ga, Braniewa i Szczecina, a tak¿e most na Wiœle ko³o Tczewa. Komunistyczne w³adze Polski
podjê³y siê tylko czêœciowej ich odbudowy. O planach dokoñczenia „Berlinki” nawet nie myœlano. Naprawiono
most nad Banówk¹, wiadukt kolejowy
linii Braniewo - Olsztyn i niewielkie
wiadukty w okolicy Elbl¹ga. Nie³atwa okaza³a siê kwestia rekonstrukcji
mostów nad Odr¹ i Wis³¹, jako ¿e brakowa³o stali o wysokiej wytrzyma³oœci. Obiekty odbudowano pod koniec
lat 40. Te nad Odr¹ pocz¹tkowo tylko
na szerokoœæ jednej jezdni, i w dodatku zanim to nast¹pi³o, dosz³o do tragicznego wypadku konsula brytyjskiego, który w drodze do Szczecina
spad³ z mostu do rzeki i utopi³ siê.
Przez nastêpne lata dokonywano na
„Berlince” tylko kosmetycznych remontów. Na betonow¹ nawierzchniê
drogi Chojnice - Tczew na³o¿ono w
latach 70. warstwê bitumiczn¹. Rozebrano powa¿nie uszkodzone w 1945
roku mosty nad Pas³êk¹ i M³ynówk¹,
stawiaj¹c tablice z humorystycznie
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brzmi¹cym napisem „autostrada nieczynna”. Pomimo to drogê z Elbl¹ga
do granicy z ZSRR zaznaczono na
mapach jako autostradê. Podobnie
uczyniono z równie martwym odcinkiem „Berlinki” z Rzêœnicy do £êczycy. Tutaj dopiero w latach 70 odbudowano na szerokoœæ jednej jezdni niewielki most nad rzek¹ In¹ oraz po³o¿ono asfalt na kompletnie przygotowanym ju¿ w 1942 roku fragmencie
autostrady z £êczycy do Liszewa ko³o
Chociwla. Tutaj „Berlinka” krzy¿uje
siê z drog¹ krajow¹ 20 (³¹cz¹c¹ Stargard Szczeciñski z Gdañskiem) i tu siê
koñczy jako zbudowana droga. Dalej
istniej¹ pozosta³oœci przygotowanego terenu pod autostradê, w okolicy
Wêgorzyna, Drawska Pomorskiego,
Z³ocieñca, Czaplinka (Kluczewa i
Ch³opowa) i tak¿e Szczecinka. Je¿eli
stamt¹d poprowadzi siê na mapie prosta liniê, to mo¿na dojœæ w okolice
Cz³uchowa i Chojnic, w kierunku
wschodnim prowadzi p³ytowa droga,
z nieŸle wyprofilowanymi zakrêtami,
jednak¿e kolizyjnymi skrzy¿owaniami, w dodatku przecinaj¹ca czêœæ
miejscowoœci wystêpuj¹cych na jej
trasie. Pod Elbl¹giem zaczyna siê kolejny odcinek „Berlinki”, id¹cy do granicy z Rosj¹ w Grzechotkach.
Wiêksze zmiany zasz³y dopiero po
skoñczeniu zimnej wojny. Zjednoczone Niemcy szybko rozpoczê³y gruntown¹ modernizacjê swojego odcinka
„Berlinki”. Dzisiaj zosta³o tam ju¿ niewiele z przedwojennych klimatów. W
1996 roku przebudowano autostradowe przejœcie graniczne w Ko³baskowie. Nastêpnie zaczêto remontowaæ
polski fragment autostrady wokó³
Szczecina, wolno posuwaj¹c siê w kierunku wschodnim. W sierpniu 2000 r.
zapad³a decyzja o odbudowie „Berlinki” z Elbl¹ga do granicy rosyjskiej.
Rozpoczê³y siê kosmetyczne prace, a
jesieni¹ 2001 r. ruszy³a odbudowa
dwujezdniowego wiaduktu w Szynelach oraz mostów nad Pas³êk¹ i M³ynówk¹, które ukoñczono pod koniec
2003 r.
Marcin Kuchto.
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Wynajmê gara¿ ko³o nadleœnictwa. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
038 722.
n Sprzedam 12 ha – gmina £obez,
Resko; 4 ha pod zalesienie. Preferencyjny kredyt. Tel. 609 311 340.
n Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ w³asnoœciow¹, po³o¿on¹ na terenie
miasta Wêgorzyna przy obwodnicy
Wêgorzyno – Drawsko. Dzia³ka nr
582/2 o pow. 668 mkw. Tel. 091 397
41 02.

ODZYSKAJ VAT!

MOTORYZACJA
n Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.

n Sprzedam lub wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w £obzie, ul.Magazynowa 1 (by³a
mleczarnia). Tel. 091 397 32 50 lub
602 580 995.

n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. W ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.

n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Gryfice
n Sklep sprzedam 50 mkw., parking
2 okna wystawowe w Gryficach ul
Ks. Ruta 88. Cena 8900 za mkw. do
uzgodnienia. Tel. 509 307 753.
n Dom wolnostoj¹cy, gmina Gryfice, 200 mkw. ocieplony w fazie wykoñczenia wnêtrz. Teren 4400 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 518 048
339.
n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.
n Wynajmê lokal o pow. 70 mkw.
pod dzia³alnoœæ biurow¹, us³ugow¹
itp. Tel. 604 091 137.
n Wynajmê lokal handlowo us³ugowy o pow. 80 mkw. w centrum Drawska Pom., wiêcej informacji tel. 604
091 137.

Œwidwin
n Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

INNE

Œwidwin
n Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762.

MIESZKANIA

Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie
wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie:
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
45900 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

PRACA

Gryfice
n Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Drawsko Pom.
n PROFI CREDIT poszukuje przedstawicieli kredytowych. Osoby samodzielne i operatywne. Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy.
0608 139 590

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Region
Tanio udzielam korepetycji oraz t³umaczê ró¿ne pisma w jêzyku niemieckim. Tel. 512 927 003.
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

£obez
n Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.
nSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
n Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.
n Sprzedam mieszkanie o pow. 77
mkw. (4 pokoje + kuchnia + ³azienka
+ WC) I piêtro, œrodkowa klatka, po
remoncie, niskie op³aty. Tel. 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
58 mkw., 3 pokoje, bardzo ³adne
rozk³adowo du¿e pokoje, s³oneczne, opomiarowane, ciep³e, po remoncie, niski czynsz - tanio. Tel.
091 397 44 85, 0 606 492 409.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

INNE

INNE

Region

£obez

n Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21

n Pianina dobrych marek zachodnich ju¿ od 1600 z³ z gwarancj¹,
transportem i strojeniem. Tel. 091
397 53 81 lub 604 569 342 lub 514
585 319.
n Zak³ad ogólnobudowlany „ELEDACH” poleca: budowy, przebudowy, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i zewn¹trz, dachy,
wypo¿yczanie sprzêtu - rusztowanie, drabiny, zagêszczarka. Kontakt
tel. 501 044 302.

n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Gryfice

n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Eksluzywne perfumy w przystêpnej
dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088 446.
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Swojska „pasieka” ³obeskich pszczelarzy
(NIEGRZEBIA k. £obza). 10
maja w Niegrzebii odby³a siê msza
œwiêta w intencji pszczelarzy i udanych zbiorów. Mszê polow¹ odprawi³
kapelan £obeskiego Ko³a Pszczelarzy
ks. W³adys³aw Koœcik. Po mszy mi³oœnicy pszczó³ spêdzili wieczór we
wspólnym gronie.
Mimo i¿ Miejsko-Gminne Ko³o
Pszczelarzy w £obzie istnieje ju¿ od
wczesnych lat 60. XX w., to dopiero w
tym roku pszczelarze spotkali siê na
wspólnym pikniku w takiej formie organizowanym o tej porze roku. Pierwsze tego typu spotkanie mia³o miejsce
na pasiece Boles³awa Maruszewskiego,
który w³o¿y³ wiele serca i pracy w przygotowanie tak wspania³ej uroczystoœci.
Wprawdzie Ko³o ³obeskich pszczelarzy skupia 36 cz³onków, jednak nie
wszyscy przybyli na pasiekê. W sumie
wszystkich uczestników pikniku, wraz
z rodzinami, by³o niemal 40.
Spotkaniu sprzyja³a piêkna, majowa pogoda, tote¿ mi³oœnicy pszczó³
swobodnie mogli grillowaæ, b¹dŸ siedzieæ przy ognisku do póŸnych godzin
nocnych. Nie zabrak³o równie¿ muzyki
i tañców, choæby poloneza. Do taktu
przygrywa³ Stanis³aw Rybak oraz Franciszek Suæko.

VI Sejmik Uczniowski
w gimnazjum
(WÊGORZYNO) Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie organizuje 14 maja br. VI Sejmik Uczniowski pod has³em „Zagro¿eniom mówimy: Nie!”.
Form¹ tegorocznego Sejmiku jest happening
na terenie miasta. Przemarsz uczniów rozpocznie
siê o godzinie 9.30, spod budynku szko³y wg nastêpuj¹cego planu:
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie - godz. 10.00; temat: Sposoby profilaktyki i zwalczania zagro¿eñ
prowadzone przez Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
Parafia pod wezwaniem NMP w Wêgorzynie
- godz. 11.00; temat: Zagro¿enia p³yn¹ce z zatracenia wartoœci.
Posterunek Policji w Wêgorzynie – godz.
11.45; temat: Zagro¿enia zwi¹zane z przemoc¹ w
szkole oraz zagro¿enia p³yn¹ce z korzystania z Internetu i telefonu komórkowego
Przychodnia w Wêgorzynie – godz. 12.15; temat: Problemy zdrowotne wspó³czesnej m³odzie¿y zwi¹zane z zagro¿eniami cywilizacyjnymi
(anoreksja, bulimia, lekomania, AIDS i HIV).
Zakoñczenie happeningu – Gimnazjum w
Wêgorzynie, godz. 12.45.

Wspaniale udana
zabawa pod go³ym niebem ma staæ siê zacz¹tkiem corocznych, majowych spotkañ ³obeskich
pszczelarzy.
W pikniku uczestniczy³ d³ugoletni i zas³u¿ony by³y prezes Ko³a:
Franciszek Galas oraz
póŸniejszy – Antoni Downar. Od roku pieczê
nad Ko³em sprawuje
W³adys³aw Kutynia.
To w³aœnie dziêki
uporowi i konsekwencji
Franciszka Galasa ³obescy pszczelarze
zawdziêczaj¹ przepiêkny sztandar wykonany przez Siostry Klaryski z Pniew.
Do niedawna by³ to jeden z dwu sztandarów, jakie mieli pszczelarze na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mia³ go zarz¹d wojewódzki i
Ko³o ³obeskie.
Pszczelarstwo, to piêkna a jednoczeœnie wymagaj¹ca wiedzy i umiejêtnoœci pasja. By siê zajmowaæ pszczo³ami, konieczna jest ogromna wiedza nie
tylko o ¿yciu i biologii pszczó³, ich
zwyczajach, jak równie¿ o roœlinach
miododajnych, których jest setki. Psz-

czo³y za swoj¹ troskê odwdziêczaj¹ siê
pysznymi i zdrowymi miodami, z których pszczelarze potrafi¹ ju¿ wyczarowaæ niezwyk³e w swym dzia³aniu specyfiki. Któ¿ nie s³ysza³ o pó³torakach,
dwójniakach, trójniakach, czy czwórniakach.
(mm)

Ciekawostka:
- miodowy balsam do ust niewielk¹ iloœci¹ gêstego miodu
posmarowaæ usta i zostawiæ na
15 minut.
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Sielsko - „Zielona wieœ”

Mieszkañcy sami wdra¿aj¹ w³asny program
W niedzielê zes³ania Ducha Œwiêtego, w miejscowoœci Sielsko i Mielno, proboszcz tamtejszej parafii ks.
Krzysztof Frydrych zapocz¹tkowa³
cykl kazañ poœwiêconych ochronie
œrodowiska. Tematem pierwszego kazania by³a ochrona gleby. - Ziemia nie
jest nasz¹ w³asnoœci¹, nie pomachasz
Panu Bogu aktem notarialnym przed
nosem, mówi¹c, to jest moja w³asnoœæ, wiêc mog³em robiæ na niej co
chcia³em. - mówi³ ks. Frydrych.
Zwróci³ uwagê na wielk¹ odpowiedzialnoœæ rolników stosuj¹cych
œrodki ochrony roœlin, nawozy mineralne i organiczne, jakie stosuje siê
przy produkcji roœlinnej. - Ziemia zosta³a nam oddana w u¿ytkowanie i jesteœmy za ni¹ odpowiedzialni, jak
równie¿ za to, w jakim stanie oddamy
j¹ tym, którzy po nas bêd¹ j¹ u¿ytkowaæ - kontynuowa³ ks. Frydrych.
Niedzielne kazanie by³o zapocz¹tkowaniem akcji „Zielona wieœ”,
której inicjatorem jest Rada So³ecka
w Sielsku i ks. Krzysztof Frydrych.
Cel projektu: ochrona œrodowiska naturalnego: gleby, powietrza i wody.
Odbiorcami projektu s¹: mieszkañcy wsi Sielsko, uczniowie gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
i mieszkañcy gminy Wêgorzyno.
Teren realizacji projektu – so³ectwo Sielsko.
Termin realizacji – pocz¹tek 19
maja 2008 r.
Cel projektu zostanie osi¹gniêty
poprzez:
1) Edukacjê ekologiczn¹ dzieci,
m³odzie¿y i mieszkañców wsi Sielsko.
2) Aktywizacjê mieszkañców
wsi Sielsko, Radnych gminy, i instytucji w³¹czonych w realizacjê projektu.
3) Likwidacjê dzikich wysypisk
œmieci.
4) Zbiórka niebezpiecznych odpadów.
5) Promocja i zak³adanie biologicznych przydomowych oczyszczalni œcieków.
6) Zak³adanie u¿ytków ekologicznych w miejsce dzikich wysypisk
œmieci.
7) Wyznaczenie strefy ochronnej ujêcia wody pitnej w miejscowoœci Sielsko.
8) Szkolenia dla rolników z zakresu zasad Integrowanej Ochrony,
Integrowanej Produkcji, mo¿liwoœci
stosowania biologicznych œrodków
ochrony roœlin.
9) Promocja
odnawialnych
Ÿróde³ energii, piece ekologiczne,
wiatraki, baterie s³oneczne, itp.
Sposoby realizacji za³o¿onych celów:
Od. pkt. 1. przez 3 niedziele w
miesi¹cu maju wyg³oszone zostan¹
przez proboszcza parafii kazania o
tematyce ochrony œrodowiska, arty-

ku³y w prasie lokalnej, plakaty. Ka¿de
gospodarstwo otrzyma ulotki na temat szkodliwoœci spalania œmieci, zanieczyszczania wód gruntowych,
ska¿eñ miejscowych gleby.
Od. pkt. 2. zostanie opracowany
harmonogram prac przy likwidacji
dzikiego wysypiska œmieci. Gospodarstwo, które nie posiada kosza na
œmieci, stra¿nika miejskiego celem
poinformowania o obowi¹zku zawarcia umowy na wywóz œmieci.
Od pkt. 3. zak³ada siê w pierwszej
kolejnoœci likwidacjê nielegalnego
dzikiego wysypiska œmieci o pow.
oko³o 1 ha na kolonii, jad¹c w stronê
Mielna, w terminie 19-23 maja br.
Od. pkt. 4. w trakcie likwidacji
dzikiego wysypiska œmieci w miejscowoœci Sielsko podstawione zostan¹ kontenery do zbiórki opon, folii, pustych opakowañ po œrodkach
ochrony roœlin.
Od. pkt. 5. w br. zostanie zapocz¹tkowana budowa biologicznych
przydomowych oczyszczalni œcieków.
Od. pkt. 6. m³odzie¿ z gimnazjum
posadzi drzewa i krzewy na zrekultywowanym terenie po by³ym wysypisku œmieci.
Od. pkt. 7. wniosek w trybie pilnym do UMiG w Wêgorzynie o wyznaczenie strefy ochronnej ujêcia
wody pitnej i poinformowanie rolników, których grunty znajduj¹ siê w tej
strefie.
Od. pkt. 8. szkolenia rolników
przeprowadzone zostan¹ w IV kwartale br.
Od. pkt. 9. promocja, prezentacje,
wyjazdy terenowe, mo¿liwoœci dofinansowania, IV kwarta³ br.
Instytucje zaanga¿owane w realizacjê projektu: Rada So³ecka w Sielsku, Proboszcz parafii Ks. Krzysztof
Frydrych, UMiG Wêgorzyno, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sielsku, Agroexpert Oœrodek Badañ i Doradztwa
dla Rolnictwa z Warszawy, Nadle-

œnictwo £obez, Gimnazjum Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, IKO Kompania
Drobiarska Radzim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koszalinie, Zak³ad Komunalny Oczyszczania Miasta w Wêgorzynie, inne zg³aszaj¹ce siê instytucje.
- Miesi¹c maj jest najpiêkniejszym miesi¹cem w roku, mówi Barbara Górniak, jedna z inicjatorów akcji.
- Piêkna pogoda, kwitn¹ce drzewa,
soczysta œwie¿a zieleñ. Wielu mieszkañców miast wyje¿d¿a na wieœ, by
pooddychaæ œwie¿ym powietrzem,
nasyciæ siê piêknem przyrody. Tym-

czasem obrze¿a naszych wsi i lasów
to wysypiska œmieci. Wywozi siê
œmieci na pola uprawne spó³ek, bo
w³aœciciel nie z tej wsi to nie zauwa¿y.
Rowy, pobocza dróg, nieu¿ytki, to
„dobre miejsce”, by wywieŸæ swoje
œmieci. Od wielu lat polskie wsie traktowane s¹ jako wysypiska œmieci.
Zmieniamy meble, kupujemy nowe
ubrania, wymieniamy sprzêt RTV,
AGD, robimy remont mieszkania, co
z tym zrobiæ? To wszystko mo¿na wywieŸæ do rodziców, dziadków, wujostwa czy znajomych na wsi, bo tam
mo¿e siê jeszcze do czegoœ przydaæ.
Niestety, wiêkszoœæ tych rzeczy póŸniej jest spalana w piecach, wyrzucana na dzikie wysypiska œmieci, do
lasów lub zalega w tych gospodarstwach. Wieœ produkuje ¿ywnoœæ,
jest wiêc szczególnym miejscem, które powinno byæ chronione przez
wszystkich, przed wszelkiego typu
ska¿eniami. Omijamy z daleka dzikie
wysypiska œmieci, jesteœmy oburzeni,
¿e powstaj¹ nowe, domagamy siê, by
ktoœ to posprz¹ta³ i na tym siê koñczy.
Celem akcji „Zielona wieœ” jest
przede wszystkim nadzieja, ¿e wspólnie mo¿emy zrobiæ wiele, by chroniæ
nasze œrodowisko. Czy to siê uda?
Zobaczymy, myœlê, ¿e warto spróbowaæ. - mówi Barbara Górniak.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, do wsparcia tej akcji. Telefon kontaktowy 697
588 566.
Rada So³ecka w Sielsku.

W darze serca
„W³aœciwoœci¹ przyjaŸni jest radoœæ z obecnoœci przyjaciela, z jego
s³ów i czynów i pociecha na wszystkie
smutki œwiata”. œw. Tomasz z Akwinu
(£OBEZ). 10 maja w ³obeski Dom
Dziecka goœci³ osoby ze Stowarzyszenia Zuzanki z niemieckiego miasta
Rostock.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Polskiej z Rostocku „Zuzanki” ,w ubieg³ym roku poszukiwa³o domu dziecka na terenie Polski,
któremu mogliby pomóc. Wybór pad³
na £obez. Pod koniec ubieg³ego roku
przybyli do Zajezierza, aby zapoznaæ
siê z dyrekcj¹ oraz z potrzebami DDz.
Zapowiedzieli kolejn¹ wizytê na wiosnê. W maju zadzwoni³ telefon, z informacj¹, zê 10 maja kilka osób ze Stowarzyszenia wybiera siê w podró¿ do Polski. W tym dniu, tu¿ przed godz. 11.00,
na przyjêcie goœci by³o ju¿ wszystko
gotowe. Przed³u¿aj¹ce siê spóŸnienie i
brak wieœci od „Zuzanek” lekko niepokoi³ gospodarzy. Po kilkunastu minutach oczekiwania przed DDz zajecha³y
dwa samochody.
Dyrektor poprosi³ na poczêstunek
do œrodka. Goœciom nie dane by³o swo-

bodnie przejœæ do sto³u, bowiem w
drzwiach czeka³y na nich dziewczêta z
kwiatami. Po chwili nast¹pi³a krótka
czeœæ artystyczna, podczas której
dziewczêta odczyta³y teksty, dotycz¹ce
przyjaŸni. Po serdecznych powitaniach
nasta³ czas na spokojne rozmowy przy
poczêstunku oraz oprowadzenie goœci
po obiekcie.
Angelika Reichelt, Maria Reichelt i
HartmutReichelt oraz Jan Ulatowski
przywieŸli wychowankom zaskakuj¹ce
prezenty. Wœród podarunków znalaz³y
siê m.in.: komplety naczyñ, tostery, radia, rolki, poœciel a nawet stó³ do tenisa
sto³owego. Goœcie z Niemiec byli bardzo
pozytywie zaskoczeni zmian¹, jak¹ zobaczyli, mimo i¿ w Zajezierzu bardziej podoba³o im siê otoczenie Domu.
(mm)

tygodnik ³obeski 13.05.2008 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Powrót Andrzeja
Jab³oñskiego
Ostatnie zdanie komentarza w poprzednim wydaniu brzmiało: „Obudziła
się Korona Stuchowo, która wygrywa
ostatnio ze wszystkimi i na nią muszą
zwrócić uwagę węgorzynianie, których
czeka zaległy mecz właśnie z tą drużyną”. Co prawda mecz nie był zaległy,
ale ostrzeżenie okazało się trafne. Korona wygrała z liderem, którym okazała
się... Sparta, po wygranym meczu z Radovią w Radowie Małym 3:1. Liderzy
(Sparta, Sarmata i Iskierka) „puchną”, bo
nie da się wygrywać cały czas, to musiałby być zdecydowany lider wyrastający
wyraźnie ponad klasę okręgową, a taki w
tym sezonie nie pojawił się. Do ciągłego
wygrywania potrzeba dużej odporności
psychicznej i kondycji. Dlatego już można martwić się o zespół, który... awansuje, bo w wyższych klasach to nie przelewki.
Cieszy powrót na boisko Wielkiego
„Jabola”, czyli Andrzeja Jabłońskiego,
który przedwcześnie zakończył karierę
piłkarską. Szkoda, że to już nie uratuje
Światowida, chyba że stanie się cud, tak
jak z Radovią, która dopiero na końcówce zaczęła grać i uratowała się. Sarmata
za bardzo chciał wygrać tę ligę i spalił się
na końcówce, chociaż gra o lidera będzie
toczyła się do końca.
STRZELCY
29 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata),
21 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
14 bramek - Marek Gradus (Radovia)
12 bramek - Dawid Dudek, Damian Padziński (Sarmata)
10 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
8 bramek - Piotr Grochulski, Artur Samal (Sparta)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia),
Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Paweł
Samal (Sparta)
6 bramek - Mariusz Błaszczyk, Mirosław Pietrowski (Mewa),
5 bramek - Łukasz Olechnowicz (Sarmata)
4 bramki - Krzysztof Gwóźdź, Daniel
Romańczyk (Sparta), Kamil Iwachniuk,
Kamil Kacprzak (Światowid), Dariusz
Kęsy (Mewa), Emilian Kamiński (Sarmata), Rafał Rosiak (Radovia)
3 bramki - Jacek Talarowski, Tomasz
Kmieć (Radovia), Krzysztof Kopka
(Mewa), Piotr Kulczyński (Światowid)
2 bramki - Marcin Pawłowski (Mewa),
Paweł Wielgus, Grzegorz Momot, Marcin Grzywacz, Michał Koba (Światowid), Mateusz Rylling, Marek
Drożdżewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Sideł, Artur Sadowski, Andrzej Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak, Czyż
(Mewa), Łukasz Brona, Sylwester Michałowski, Łukasz Zielonka, Sławek
Nowak, Andrzej Jabłoński (Światowid),
Igor Drapikowski, Marcin Stosio, Irek
Kulik (Radovia), Tomasz Surma, Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
71 bramek - Sarmata
58 bramek - Sparta
45 bramki - Mewa
31 bramek - Radovia
26 bramek - Światowid

SPORT
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Derby gigantów
RADOVIA Radowo Ma³e – SPARTA Wêgorzyno 1:3 (0:0)
Zaleg³y mecz rozegrany w œrodê, 7
maja, pomiêdzy Radovi¹ a Spart¹ by³
pasjonuj¹cym widowiskiem. Wszak na
boisku spotkali siê „giganci” powiatowej pi³ki no¿nej, przedtem przez lata
wystêpuj¹cy w tej samej dru¿ynie; z jednej strony GwóŸdŸ, Kliœ, Grochulski i
Samal, z drugiej Dro¿d¿ewski, Kmieæ,
Gradus i Krakus. Ten ostatni by³ by³
autorem niecodziennej sytuacji, wybijaj¹c rêk¹ pi³kê zmierzaj¹c¹ do pustej
bramki. Po otrzymaniu czerwonej kartki
musia³ opuœciæ boisko i przez ponad 60
min. Radovia gra³a w dziesi¹tkê. Jednak
walczy³a dzielnie i optycznie nie widaæ
by³o tego os³abienia. Sêdzia podyktowa³
rzut karny. „Grochu” strzeli³, ale bramkarz wybi³ na rzut ro¿ny. Mimo gry w
os³abieniu Radovia mog³a nawet zdobyæ
prowadzenie, ale Rosiak nie trafi³ do
pustej bramki. PóŸniej zrewan¿uje siê
strzelaj¹c zwyciêskiego gola w meczu z
Sarmat¹, ale to ju¿ inna bajka.
Gdy Artur Samal, po typowo „niemieckiej” prostopad³ej wrzutce strzeli³
pierwszego gola, wydawa³o siê, ¿e Radovia jest ju¿ pokonana. Ale jak ma siê
Gradusa, to przeciwnik nie mo¿e byæ
niczego pewien. A pilnowa³o go jak cieñ
dwóch Spartan – Micha³ Szwalec i Zbyszek Nadkierniczny. Nie odstêpowali go
na krok. Rzut wolny; pi³kê odbit¹ od
muru z woleja wali Gradus i ta l¹duje w
samym okienku. Piêkna bramka i sza³
radoœci kibiców, którzy odzyskuj¹ na-

Wyniki i tabela
Mecze z 7 maja (zaleg³e)
Radovia Radowo Ma³e – Sparta
Wêgorzyno 1:3; Promieñ Mosty –
Mewa Resko 3:0; Œwiatowid £obez
– Korona Stuchowo 1:2.
Mecze z 10 i 11 maja.
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. Mewa Resko 3:1; Zorza Dobrzany Wicher Brojce 1:1; Korona Stuchowo - Sparta Wêgorzyno 1:0; Jantar
Dziwnów - Masovia Maszewo 0:4;
Œwiatowid £obez - Vielgovia Szczecin 3:1; D¹brovia Stara D¹browa Promieñ Mosty 2:3; Sarmata Dobra
- Radovia Radowo Ma³e 0:1; Fagus
Ko³bacz - Iskierka Œmierdnica 0:0.

dziejê na choæby remis. Radovia graj¹c
w dziesi¹tkê mog³a zamurowaæ bramkê
i broniæ wyniku, ale podrywa siê do gry,
ods³ania i traci dwa gole. Pierwszego po
karnym za faul na Klisiu; wykonuje on
sam, a drugiego zdobywa po ³adnej indywidualnej akcji. Trzeba tu pochwaliæ
Grocha za ci¹g na bramkê i w³aœnie te
prostopad³e wrzutki, siej¹ce zamieszanie w defensywie Radovii. Co to znaczy
mieæ rozgrywaj¹cego i napêd w dru¿ynie! A mecz gigantów pokaza³, jak bardzo ich zabrak³o w pewnym momencie
w Œwiatowidzie. Zrobi³a siê pokoleniowa dziura w tym pok³adzie i statek nabra³ wody. Zbyt wczeœnie opuœci³a go
doœwiadczona za³oga, nie zostawiaj¹c
na swoim miejscu wyuczonych nastêpców. Ale to te¿ ju¿ inna bajka.
KAR

Rekordowe wyniki na mityngu
lekkoatletycznym w Stargardzie

1. Sparta Wêgorzyno 25 56 57-23
2. Sarmata Dobra
26 56 71-31
3. Iskierka Œmierdnica 26 55 58-22
4. GOK Ehrle Dobra 25 52 60-29
5. Korona Stuchowo 26 44 40-44
6. Masovia Maszewo 26 39 42-36
7. Promieñ Mosty
26 36 42-43
8. Wicher Brojce
26 31 43-46
9. Mewa Resko
26 30 47-51
10. Radovia Radowo 26 29 30-47
11. Zorza Dobrzany 26 29 24-40
12. D¹brovia Stara D. 26 28 34-48
13. Fagus Ko³bacz
26 27 29-46
14. Vielgovia Szczecin 25 24 29-44
15. Jantar Dziwnów 26 22 19-62
16. Œwiatowid £obez 26 20 27-40
1.47.91). W tym samym biegu równie¿
bardzo dobry wynik uzyska³a Justyna
Romej- 1.48.13 min. Poprawiaj¹c swój
dotychczasowy wynik o 3 sek.
Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿
rezultat Adama Grynkiewicza- 39.63
sek. w biegu na 300 m. Adam poprawi³
swój dotychczasowy wynik o 1.5 sek.
W mityngu startowali równie¿
nasi dawni zawodnicy: Marcin
Grynkiewicz i Bart³omiej Wierzchowski, obecnie zawodnicy LKS
„Pomorze” Stargard. Marcin biega³
na dystansie 600 m, uzyskuj¹c bardzo wartoœciowy wynik 1.21.77
min. Bartek startowa³ na dystansie
1000 m. Jego rezultat 2 .39.60 min.
Za tydzieñ nastêpne zawody lekkoatletyczne w Koszalinie. Wszystkim
naszym zawodnikom ¿yczymy uzyskania nowych rekordów ¿yciowych.
Ze sportowym pozdrowieniem:
M.K.

10.05.2008 r. w Stargardzie odby³
siê kwalifikacyjny mityng lekkoatletyczny. W zawodach tych wystartowa³a
ca³a czo³ówka lekkoatletów naszego
województwa, a wœród nich kilkuosobowa grupa ³obeskich lekkoatletów z
MKS „OLIMP”. Zawodnicy z MKS
„Olimp” poprawili swoje rekordy
¿yciowe, a tak¿e rekordy szko³y i to w
sposób bardzo znacz¹cy.
Karolina Kamiñska w biegu na 600
m, wynikiem 1.47.11 min pobi³a dotychczasowy rekord gimnazjum nale¿¹cy od 5 lat do Narcyzy Raiñczuk(

GRANIE W PLANIE

Termin 27
17 maja - sobota
13:30 Iskierka Zmierdnica - Sarmata Dobra
15:00 Mewa Resko - Zwiatowid Aobez
16:00 Masovia Maszewo - Wicher Brojce
16:00 Radovia Radowo MaBe - Korona Stuchowo
17:00 Sparta W gorzyno - D–brovia Stara D–browa
17:00 PromieD Mosty - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
18 maja - niedziela
17:00 Fagus KoBbacz - Zorza Dobrzany
17:00 Vielgovia Szczecin - Jantar Dziwnów
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Zamiast ciê¿kiego
sprzêtu - ³opaty

(£OBEZ). Pod koniec kwietnia
burmistrz £obza Ryszard Sola
obieca³, ¿e na teren gara¿y przy
Nadleœnictwie wjedzie ciê¿ki
sprzêt, który utwardzi drogi. Zamiast ha³d ziemi i ciê¿kiego sprzêtu, wœród gara¿y pojawili siê pracownicy z ³opatami.
- O ile pogoda siê utrzyma, zaraz
po d³ugim weekendzie przystêpujemy do równania ulic gruntowych.
Wczeœniej nie mogliœmy tego robiæ
ze wzglêdu na pogodê. Drogi by³y
nawilgocone. Nie by³o sensu wprowadzaæ ciê¿kiego sprzêtu, bo by³oby
to, krótko mówi¹c, wyrzuceniem
pieniêdzy w b³oto. Mamy ju¿ przyk³ad dwóch dróg, gdzie proszono nas
o wejœcie z pracami, m.in. droga
Worowo - Byszewo. Wys³aliœmy tam
równiarkê, a po dwóch dniach nie
by³o widaæ œladu, ¿e by³ tam ciê¿ki
sprzêt – powiedzia³ burmistrz dwa
tygodnie temu.
W poniedzia³ek uda³am siê na teren gara¿owisk. Od czasu do czasu
na dró¿kach jaœnia³y bledsze plamy,
natomiast obcasy zatapia³y siê w
nich niczym w grz¹skim piachu.
Trudno by³o uwierzyæ, ¿e œwie¿o
nawiezion¹ ziemiê, wymieszan¹ z
popio³em ubija³ ciê¿ki sprzêt.
- Byli tutaj w ubieg³ym tygodniu
– powiedzia³ jeden z w³aœcicieli gara¿y zapytany o remonty. – Widzia³em, ¿e mieli trudnoœci z zasypaniem
dziur. Widzi pani, ¿e to jakiœ piach,
popió³... Mieli problemy ze znalezieniem ziemi do podsypania. Zdzierali
j¹ z miejsc, gdzie by³o wy¿ej i zasypywali dziury. Tê jaœniejsz¹ ziemiê –
wskazuje na jaœniejsze ³aty - nie
wiem sk¹d brali, ale to nic nie da –
powiedzia³ ³obzianin.
Rzeczywiœcie czêœæ dziur by³a
jako-tako zasypana. Czêœæ pozostawiona zapewne z braku materia³u,
albo - chêci. Jedna z dró¿ek wyjaz-

dowych jest tak rozje¿d¿ona, ¿e
wiêkszoœæ w³aœcicieli stara siê jej nie
u¿ywaæ. Na razie nie pada, ale z deszczem zmyje siê ca³y wk³ad pracy
osób, które tu pracowa³y. Pieni¹dze
dos³ownie zosta³y wyrzucone w b³oto. Na razie te¿ nic siê nie dzieje, by
zapobiec kolejnym podtopieniom.
- Do tematu gara¿y przymierzaliœmy siê ju¿ w ubieg³ym roku. Tam
jest sytuacja taka, ¿e niecka jest zalewana wodami opadowymi, sp³ywaj¹cymi z tzw. £obzówka. Jest tam
ruroci¹g odprowadzaj¹cy wodê. W
ubieg³ym roku zosta³ udro¿niony,
wyczyszczone zosta³y studzienki,
znajduj¹ce siê na ogrodach dzia³kowych przy Nadleœnictwie. Jednak
woda opadowa, która niesie ze sob¹
¿u¿el nawo¿ony sukcesywnie przez
wiele lat, spowodowa³a, ¿e znowu
zapcha³a siê sieæ odwadniaj¹ca. Nie
mo¿emy w tej chwili przekopaæ terenu, za³o¿yæ rurê odprowadzaj¹c¹
wody opadowe do rzeki, poniewa¿
tam ju¿ s¹ ogrody zagospodarowane.
Mamy w planach, by nadmiar
ziemi z prac utwardzaj¹cych ulice,
wykorzystaæ do zasypania niecki. W
przysz³oœci chcê utwardziæ ten odcinek drogi, a w okresie jesiennym zrobiæ porz¹dne odprowadzenie wody,
zastosowaæ grubsz¹ rurê i uzgodniæ
z w³aœcicielami ogrodów, ¿e przekopiemy siê przez ich dzia³ki. W tym
roku chcê zamkn¹æ ten temat – wyjaœni³ burmistrz.
Z jednej strony mo¿na wieloletnie
zaniechania i traktowanie po macoszemu terenu gara¿owisk t³umaczyæ
wysokimi kosztami budowy dróg. Z
drugiej strony 409 gara¿y pomno¿onych przez 100 z³ podatku daje 40900
z³ rocznie tylko z tego terenu. To chyba wystarczaj¹ca kwota, by raz na
jakiœ czas utwardziæ porz¹dnie drogê.
A to, czy teren zostanie odpowiednio
odwodniony, czas poka¿e.
(mm)
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Bajkowy bohater
(POWIAT).
W
marcu Przedszkole
Miejskie nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w
£obzie og³osi³o Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony bajkowy bohater”.
Uroczysty Fina³ Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Mój
ulubiony bajkowy bohater” odbêdzie siê
17. maja o godz. 10.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pomys³odawc¹ i
koordynatorem konkursu jest nauczycielka Bo¿ena Hauda, natomiast organizatorem - Przedszkole Miejskie nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie. Adresatami konkursu by³y wszystkie placówki oœwiatowe powiatu ³obeskiego,
w których funkcjonuj¹ grupy z dzieæmi
5. i 6. letnimi oraz oddzia³y „0”.
£¹cznie w konkursie wziê³o udzia³
169. dzieci. Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹ca komisji Lidia Dzie¿ak,
cz³onkowie: Dorota Trabszo, El¿bieta
Pelczar, Lidia Lalak, Karolina Kotwicka mia³a wiêc nie lada zadanie. Spoœród
tak wielu prac musia³a wybraæ zaledwie
10. Oto zwyciêzcy wraz opiekunami:
I miejsce zdoby³a Anna Szczepaniak z Przedszkola Miejskiego nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie za pracê
„Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków” opiekun - nauczycielka Bo¿ena Hauda. II miejsce zaj¹³ Dawid Blacharski z Przedszkola Publicznego w
Wêgorzynie za pracê „Kot w butach”,
opiekun - nauczycielka Alina
Wrzeszcz. Trzecie miejsce przypad³o
Justynie Zwierzchowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie za pracê „Kubuœ Puchatek”, opiekun - nauczycielka El¿bieta
Kielan.
Pozosta³e miejsca zdobyli: Roksana Miœkiewicz – „101 Dalamtyñczyków”, Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie, opiekun - nauczycielka Alina
Wrzeszcz. Marcel Grabowski – „Maja
Bursztyn”, Przedszkole Miejskie nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie, opiekun - nauczycielka Bo¿ena Hauda, Katarzyna Œwirska – „Kubuœ Puchatek”,
Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie – opiekun - nauczycielka Krystyna Maciochowska,
Gabriela Bieniasz – „Calineczka”,
Przedszkole miejskie nr 1 im. Krasnala
Ha³aba³y w £obzie, opiekun - nauczycielka Krystyna Maciochowska, Aleksandra Romanowska – „Czerwony
Kapturek”, Przedszkole Miejskie nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie, opiekun - nauczycielka Bo¿ena Hauda, Dawid Mania – „Pinokio”, Przedszkole
Miejskie nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w
£obzie, opiekun - nauczycielka Kamila
Bieniasz,
Beata Majczyk – „Kozio³ek Mato³ek wraca do Pacanowa”,
Szko³a Podstawowa w Siedlicach, opiekun - nauczycielka Wies³awa Litwin.
Pozyskane œrodki zosta³y przeznaczone w g³ównej mierze na atrakcyjne
nagrody dla laureatów konkursu oraz

zwyciêskich placówek oœwiatowych:
Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala
Ha³aba³y w £obzie, Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie, Szko³a Podstawowa w Siedlicach.
W trakcie trwania konkursu pomoc¹ i rad¹ s³u¿yli: dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w £obzie, Eugeniusz Szymoniak, Krzysztof Hauda,
Pani Alicja Rudzka oraz Pani Iwona
Kowalska.
Po zakoñczeniu uroczystoœci bêdzie mo¿na wpisaæ siê do kart pami¹tkowych kroniki Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie,
obejrzeæ wszystkie 169 prac konkursowych i doceniæ wysi³ek, jaki w³o¿y³y
dzieci w ich wykonanie, a ponadto bêdzie mo¿na obejrzeæ wystawy sztuki rêkodzielniczej Zespo³u Szkó³ Publicznych z Radowa Ma³ego, osób niepe³nosprawnych ze Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w £obzie oraz malarstwa
Pani Karoliny Kotwickiej by³ej wychowanki Pani Bo¿eny Hauda z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie i Pani Lidii Dzie¿ak.
Patronem konkursu jest Burmistrz
£obza.
17. maja o godz. 10.00 w sali
CDiDN O/£obez w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbêdzie siê uroczysty
Fina³ Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony bajkowy bohater”.
Przy udziale sponsorów, przedstawicieli w³adz i placówek oœwiatowych
oraz rodziców dzieci, które zwyciê¿y³y
w konkursie. Wówczas te¿ zostan¹ wrêczone nagrody laureatom.
Aby odby³ siê konkurs na szczeblu
powiatowym Pani Bo¿ena Hauda pozyska³a wielu sponsorów o “wielkim sercu” : Burmistrz £obza, Starosta Powiatu £obeskiego, Pani El¿bieta Górecka,
Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A. w £obzie, Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego „NOWAMYL” S.A. w £obzie, „DRUTPOL” Sp. z o.o. Golub-Dobrzyñ Zak³ad
Produkcyjny w £obzie, JMD BIEDRONKA S.A. w £obzie, Piekarnia i
Cukiernia DRO¯D¯YK w £obzie,
Nadleœnictwo £obez, Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w
£obzie, CDiDN O/£obez.
(s)
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NietrzeŸwy rowerzysta
Policjanci z Posterunku Policji
w Dobrej zatrzymali Stanis³awa K.,
który w dniu 7 maja o godz. 17.25
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci; I badanie 0,86 mg/l, II - 00,75 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawca
odpowie przed S¹dem w trybie
przyspieszonym.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
ci¹gnikiem
Tym razem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali w dniu 7 maja o godz. 18.45
na drodze Runowo - Chwarstno
Marcina T., który kierowa³ ci¹gnikiem marki Ursus znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onej wynikiem I - 1,15 mg/l, II - 1,11 mg/l.
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymany poszukiwany
W dniu 7 maja ok. godz. 18.00 w
Radowie Ma³ym policjanci z lokalnego posterunku zatrzymali Roberta K. mieszkañca powiatu pilskiego,
który by³ poszukiwany na podstawie
nakazu doprowadzenia wydanego
przez S¹d Rejonowy w Gorzowie
Wielkopolskim.

Kieruj¹cy ³ami¹cy zakaz
s¹dowy
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie dokonali zatrzymania
w dniu 7 maja o godz. 19.20 Jana S.,
który kierowa³ samochodem marki
£ada wbrew zakazowi sadowemu
wydanemu przez S¹d Rejonowy w
£obzie.

Zderzenie z koz³em sarny
W dniu 08.05.2008 r. oko³o
godz. 21.10 na drodze W 148 £obez
– Zajezierze kieruj¹cy pojazdem
marki Audi 80 Adam C. uderzy³ w
koz³a sarny, który wybieg³ z pobocza na jad¹cy pojazd. W wyniku
zderzenia kieruj¹cy przodem samochodu uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Na miejsce zdarzenia natychmiast uda³y siê s³u¿by ratunkowe,
który udzieli³y poszkodowanym
pierwszej pomocy. Patrycja C., lat
2,5, dozna³a ogólnych pot³uczeñ
cia³a, natomiast jej siostra Adrianna
C., lat 13, dozna³a zwichniêcia prawego barku oraz ogólnych pot³uczeñ cia³a. Kieruj¹cy pojazdem ma
z³amany nos. Wszyscy uczestnicy
zdarzenia zostali przewiezieni do
szpitala na obserwacjê. POLICJA
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przypomina wszystkim kieruj¹cym,
i¿ po zmierzchu nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ w rejonach
leœnych, gdzie mo¿e dojœæ do wtargniêcia zwierzêcia na jezdniê. Takie, bowiem zderzenia zawsze
koñcz¹ siê bardzo Ÿle.

Awantura przy dzieciach
W dniu 08.05.20008 r. w godzinach przedpo³udniowych w Wêgorzynie dosz³o do nietypowej awantury miêdzy mieszkankami gminy.
Pani Monika Z. opiekuj¹ca siê nieletnimi dzieæmi zosta³a zaatakowana przez pani¹ Teresê G. i jej 32
córkê Joannê G., które szarpa³y j¹ za
odzie¿, a nastêpnie przewróci³y na
ziemiê, w wyniku czego dozna³a
z³amania koœci przedramienia u lewej rêki.
Wczeœniej by³a wyzywana s³owami wulgarnymi. Powodem takiego zachowania i agresji by³ fakt, ¿e
dzieci, którymi opiekowa³a siê pokrzywdzona bawi³y siê na œcie¿ce
prowadz¹cej do zabudowañ gospodarczych pani Teresy G., co rzekomo uniemo¿liwia³o jej przejœcie.
Drogie Panie! Takie zachowanie
przy nieletnich dzieciach jest wysoce naganne i wp³ywa demoralizuj¹co na dzieci, które by³y œwiadkami
ca³ego zdarzenia. Jakiekolwiek
konflikty, nieporozumienia mo¿na
przecie¿ za³atwiæ spokojnie rozmawiaj¹c i wyjaœniaj¹c dane zajêcie.

Omy³kowe w³amanie
W dniu 08.05.2008 r. w £obzie
przy ul. Œwiêtoborzec dosz³o do
„w³amania przez pomy³kê”. Pan
Antoni S. zg³osi³ przyby³ym na miejsce zdarzenia policjantom, ¿e nieznana mu osoba wyrwa³a skobel
przy pomieszczeniu gospodarczym.
Nie potrafi³ jednak okreœliæ, czy coœ
z tego pomieszczenia zginê³o. Jak
ustalili policjanci w komódce by³y
pobite
butelki,
œmieci
i
puszki, ¿adnego wartoœciowego mienia. Dalsze czynnoœci wyjaœni³y jednak ca³¹ sprawê. Mieszkaj¹ca nieopodal zg³aszaj¹cego Jadwiga S.
chcia³a zrobiæ porz¹dek w pomieszczeniu gospodarczym jej mê¿a. Poprosi³a kuzyna by zerwa³ skobel do
tego¿ pomieszczenia. Jej kuzyn Tadeusz S. pomyli³ pomieszczenia i
zerwa³ k³ódkê w³aœnie drzwi do komódki zg³aszaj¹cego. Gdy zorientowali siê, ¿e dosz³o do pomy³ki natychmiast zwrócili sprawn¹ k³ódkê.
Jedyny czyn, który zosta³ tu pope³niony, to zniszczenie mienia z art.
124 kodeksu wykroczeñ, które œcigany jest na wniosek pokrzywdzonego.

Nieostro¿ni kierowcy
W dniu 08.05.2008 r. w powie-

cie ³obeskim dosz³o do dwóch kolizji. Pierwsza z nich mia³a miejsce
oko³o godz. 17.20 w Resku, gdzie
kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Sprinter Micha³ R. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i najecha³
na ty³ poprzedzaj¹cego go pojazdu
marki Peugeot 807. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y obydwa
pojazdy. Druga z kolizji mia³a miejsce na drodze W 151 £obez – Wêgorzyno, gdzie kieruj¹cy pojazdem
marki Peugeot Andrzej M. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci przy
wyprzedzaniu pojazdu marki
BMW, wskutek czego dosz³o do
otarcia pojazdów.

Zatrzymany poszukiwany
Na terenie miasta i gminy Dobra
policjanci z Posterunku Policji w
Dobrej zatrzymali poszukiwanego
listem goñczym Marcina K., który
od d³u¿szego ju¿ czasu ukrywa³ siê
przed Policj¹. Zatrzymany stawia³
opór podczas wykonywanych czynnoœci przez funkcjonariuszy.

wej w £obzie zatrzymali dwie osoby, które by³y poszukiwane przez
wymiar sprawiedliwoœci. W pi¹tek,
9 maja, w Wysiedlu zatrzymali Stanis³awa W., który by³ poszukiwany
na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Natomiast
w sobotê, 10 maja, w £obzie dokonali zatrzymania Mariana T. poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolnoœci.

Kradzie¿ mebli ogrodowych
Mieszkaniec £obza zg³osi³ w
Komendzie Powiatowej Policji w
£obzie fakt kradzie¿y szeœciu plastikowych krzese³ oraz sto³u z dzia³ki przy ul. XXX-lecia w £obzie. Do
kradzie¿y dosz³o w nocy z dnia 09
na 10 maja w godz. 22.00 - 05.00.
Policja prosi osoby mog¹ce przyczyniæ siê do ustalenia sprawcy
b¹dŸ sprawców kradzie¿y o kontakt
z Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie numer tel. 091-56-15-511.
lub 997,112.

Konflikt s¹siedzki
Dwie kolizje drogowe
W pi¹tek, 9 maja, mia³y miejsce
dwie kolizje drogowe. Oko³o godziny 10.00 na drodze W 152 Prusim Starogard kieruj¹cy samochodem
marki Mercedes Sebastian S. najecha³ na wyrwê w asfalcie uszkadzaj¹c alufelgê wraz z opon¹.
Dwie godziny póŸniej na drodze
Wêgorzyno - £obez w trakcie mijania pojazdów z samochodu marki
Man kierowanym przez Jerzego S.
oderwa³ siê bie¿nik uszkadzaj¹c
samochód osobowy marki Fiat, kierowany przez Grzegorza F.

Naruszenie zakazu
s¹dowego
Policjanci z Posterunku Policji
w Resku w dniu 9 maja oko³o godz.
14.05 dokonali zatrzymania Grzegorza B., który kierowa³ ci¹gnikiem
wbrew zakazowi s¹dowemu, który
zosta³ wydany przez S¹d Rejonowy
w Bia³ogardzie.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie w dniu
10.05.208 r. ok. godz. 19.35 zatrzymali do kontroli drogowej Zbigniewa S., lat 26, kieruj¹cego samochodem marki Ford Sierra. Podczas wykonywanych czynnoœci od kieruj¹cego policjanci wyczuli siln¹ woñ
alkoholu. Przeprowadzone badanie
wskaza³o o godz. 19.37- 0,85 mg/
l, o godz. 19.59 - 0,923 mg/l. Kieruj¹cy odpowie teraz za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci.

Zatrzymanie poszukiwanych
Policjanci z Komendy Powiato-

Konflikt miêdzy s¹siadami czêsto jest przyczyn¹ wielu problemów
i wzajemnych z³oœliwoœci. Tak by³o
i tym razem. Mieszkanka £obza Alina D. powiadomi³a Policjê, ¿e jej
s¹siad z³oœliwie przestawi³ przed jej
bramê od posesji du¿y kamieñ i w
zwi¹zku z tym ma ona problem z
wyjechaniem samochodem. Rozmowa policjantów ze wskazanym
przez zg³aszaj¹c¹ s¹siadem nie potwierdzi³a tego faktu. Pan Wojciech
L. stwierdzi³, ¿e kamieñ le¿y ju¿ od
rana przed bram¹ s¹siadki, a to zg³oszenie to odwet z powodu innego
zajœcia, które pan Wojciech L. zg³osi³ na Policje. I tak w³aœnie jest przy
konfliktach s¹siedzkich!

Kradzie¿ roweru
W dniu 11 maja w Sielsku nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z
komórki roweru górskiego o wartoœci 150 z³ na szkodê Ewy G. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Wêgorzynie.

O krok od potr¹cenia
pieszego
W dniu 11.05.2008 r. w Suliszewicach na drodze w kierunku £obza kieruj¹cy samochodem marki VW Polo
Arkadiusz P. lat 20 spowodowa³ niebezpieczeñstwo w ruch drogowym,
tym, ¿e nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci podczas ominiêcia pieszych, w
skutek czego kobieta w ostatnim momencie chwyci³a swojego 10-letniego
siostrzeñca i odskoczy³a wraz z nim na
pobocze. Czynnoœci w tej sprawie
prowadz¹ policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w £obzie.
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Przyst¹pili do Komunii

(£OBEZ). W drug¹ niedzielê
maja w ca³ym powiecie dzieci przyst¹pi³y do I Komunii Œwiêtej. Ta
podnios³a i uroczysta chwila nie
tylko dla najm³odszych, ale i ich
rodzin skupi³a wszystkich w koœciele parafialnym pod wezwaniem
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

Z ³obeskiego Domu Dziecka do
Komunii Œw. przyst¹pi³o piêcioro
wychowanków: Pawe³ Baliñski, Joanna Sosnowska, Afrodyta Jab³oñska, Alicja Schröder, Beata Herman.
Dla ka¿dego z nich dyrekcja
przygotowa³a prezent oraz zorganizowa³a przyjêcie.
(mm)

Profilaktycznie z sercem
(REGION). Gminy: Dobra,
Wêgorzyno oraz Resko przyst¹pi³y do Projektu 400 Miast.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:
“Rada to drobna moneta obiegowa”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Bo¿ena Syjczak z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego ul. S³owackiego 6 £obez.

Program profilaktyki chorób
sercowo-naczyniowych realizowany jest, na terenie naszego województwa, w 35 miastach, licz¹cych
nie wiêcej ni¿ 8 tysiêcy mieszkañców. Podstawowym dzia³aniem programu jest: przebadanie dzieci w
wieku lat 11 oraz ich rodziców i
dziadków, zajêcia edukacyjne dla
chorych, badania i zajêcia edukacyjne dla kobiet w ci¹¿y nara¿onych na
czynne oraz bierne palenie tytoniu.
Przeprowadzane s¹ bezp³atne
badania ciœnienia têtniczego wœród
dzieci w wieku 11 lat. Ka¿de przebadane dziecko przeka¿e swoim
rodzicom zaproszenie na bezp³atne
badanie ciœnienia, cholesterolu oraz
cukru. Pacjenci, u których wykryto
zmiany chorobowe, a tak¿e osoby z
grupy wysokiego ryzyka wyst¹pie-

nia zawa³u serca lub udaru mózgu
bêd¹ szkoleni w ramach specjalnego programu edukacyjnego, maj¹cego motywowaæ do regularnego
przyjmowania leków, zmiany stylu
¿ycia, a tak¿e umiejêtnoœci efektywnej wspó³pracy z lekarzem. Interwencja antytytoniowa ma na celu
zmniejszenie liczby pal¹cych osób,
zw³aszcza wœród kobiet ciê¿arnych.
W ramach tego modu³u zostan¹
przeprowadzone badania przesiewowe dla kobiet w ci¹¿y w celu
wyodrêbnienia kobiet nara¿onych
na czynne i bierne palenie tytoniu.
Kobiety te bêd¹ bra³y udzia³ w zajêciach edukacyjnych, podczas których po³o¿ne omawiaæ bêd¹ z pacjentkami ryzyko zwi¹zane z paleniem tytoniu w okresie ci¹¿y.
Jeszcze do 21 maja 2008 r. odbêd¹ siê badania wœród rodziców
dzieci, tj. bezp³atny pomiar ciœnienia têtniczego, oznaczenie poziomu
cholesterolu i cukru we krwi. (op)

