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Tragedia w Unimiu
(UNIMIE). W minionym tygodniu, w jednym z mieszkañ
dosz³o do tragedii. Oko³o 40.letni Marek D. targn¹³ siê
na swoje ¿ycie. W tym celu wyniós³ butlê gazow¹ do
pokoju i odkrêci³ kurek. Nie spodziewa³ siê jednak, ¿e
mo¿e dojœæ do wybuchu...

Zastrajkowali i zaorali
(RADOWO MA£E). Tutejsi rolnicy oflagowali traktory i ruszyli na Urz¹d
Gminy. Strajk, choæ mia³ miejsce przed siedzib¹ gminy nie dotyczy³ wójta,
a... Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Przedstawiciele tej¿e przybyli do
Radowa Ma³ego, by porozmawiaæ z rolnikami.
Nie p³aci³, bo inaczej by³o w umowie, teraz czeka go eksmisja

Mieszkaniowy galimatias
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Z DRUGIEJ STRONY

Pucybut czy cinkciarz?

Prof. Jerzy Przystawa
W wigiliê Powstania Warszawskiego, spaceruj¹c po warszawskiej
Starówce, z przyjemnoœci¹ zauwa¿y³em wyrafinowanego Pucybuta, stoj¹cego na rogu placu Zamkowego, z pud³em past i szczotek. Nie zauwa¿y³em,
¿eby ktoœ usi³owa³ skorzystaæ z jego
us³ug - pewnie z obawy, ¿eby Pucybut
nie pobrudzi³ sobie œlicznej bia³ej koszuli ze sztywnym ko³nierzykiem albo
innej jakiejœ czêœci stylowej garderoby, których to czêœci nie jestem w stanie nawet nazwaæ. Pomimo tego, wydaje mi siê, ¿e jego przes³anie jest jasne i zrozumia³e dla k³êbi¹cej siê
wokó³ i zajadaj¹cej lody m³odzie¿y:
oto jest droga do tych upragnionych
milionów! Têdy pod¹¿ali amerykañscy Rotszyldowie i Rockefelerzy:
bierzcie siê do roboty, a œwiat le¿y
przed wami otworem!
Dwa tygodnie temu minê³a 17.
rocznica œmierci Micha³a Tadeusza
Falzmanna, o którym pokolenie dzisiejszych studentów szkó³ wy¿szych
nigdy nie s³ysza³o, którego zdjêcia
nigdy nie widzia³o i nie ma bladego
pojêcia, z jakiego powodu nazwisko
jego mia³oby byæ warte zapamiêtania.
Ktoœ mo¿e s³ysza³ has³o „FOZZ”, toczy³ siê bowiem skandaliczny proces
karny, wokó³ którego toczy³y siê jakieœ
spory, wytaczano jakieœ personalne
zarzuty. Nazwisko Falzmanna, podobnie jak i jego szefa, profesora Waleriana Pañki, którego 17. rocznicê œmierci
bêdziemy obchodziæ (to dobre s³owo:
obchodziæ z daleka!) za trzy miesi¹ce
- w trakcie tego procesu taktownie pomijano, a uwagê publicznoœci skupiano na niezapomnianej sêdzi Barbarze
Piwnik i jej zmienniku, Andrzeju Kry¿e. O co naprawdê w tym procesie chodzi³o? Tego nikomu nie poj¹æ: wiadomo, ¿e o jakieœ przekrêty, o jakieœ
miliony, byæ mo¿e tylko „stare”, a
mo¿e nawet „nowe” - ale kogo to dzisiaj mo¿e interesowaæ? Codziennie
gazety donosz¹ o kolejnych przekrêtach, tu miliony, tam tylko setki tysiêcy, gdzieniegdzie w ogóle jakaœ
œmieszna „niegospodarnoœæ” albo
„nienale¿na korzyœæ maj¹tkowa” - kto
by dziœ sobie tym wszystkim g³owê zawraca³? Wiadomo: gdzie drwa r¹bi¹,
tam wióry lec¹, gdzie krêc¹ siê miliony i miliardy, tam musz¹ byæ „przekrêty”, taka jest natura rzeczy. Kapitalizm
to nie „Caritas”, panuj¹ tu twarde,
mêskie prawa rynku, wygrywaj¹ tylko
ci, którzy s¹ sprytni i pomys³owi, którzy czuj¹ „Ducha Czasu”, dla innych
nie ma litoœci! Dla niesprytnych, niepomys³owych, dla s³abych i starych có¿, dla nich, jak siê dorobimy, stwo-

rzymy jakieœ ochronki, jakieœ zak³ady
opiekuñcze. Chwilowo jeszcze musz¹
trochê
poczekaæ.
Nazwisko Micha³a Falzmanna musi
byæ zapomniane, poniewa¿ odziera
„historyczn¹ transformacjê ustrojow¹” i „Now¹ Polskê” z blasku chwa³y moralnego zwyciêstwa nad Imperium Z³a i pognêbienia komunizmu.
Falzmann ujawnia, ¿e kamieniem wêgielnym polskiego kapitalizmu lat 90.
nie by³a ciê¿ka i mrówcza praca przysz³ych polskich Rotszyldów, nie mobilizacja moralna nieugiêtych dywizji
„Solidarnoœci”, nie bohaterstwo podziemnego oporu i naziemnej m¹droœci
wielkich przywódców, ale wyrafinowane, dokonywane na wielk¹ skalê...
cinkciarstwo.
Dzisiejsza m³odzie¿ nie wie, co
oznacza s³owo „cinkciarz” i nie mo¿e
go sobie wyobraziæ. Jest to okreœlenie
osobnika, jakich, za póŸnego PRL
pe³no by³o pod bankami, „peweksami”
i innymi miejscami obracaj¹cymi
przedmiotami zbytku, którzy szli cichutko za ka¿dym napotkanym cudzoziemcem szepc¹c „czeñd¿manej,
czeñd¿manej”, a za krajowcami „dolary, dolary...” Byli to ludzie absolutnie nie rzucaj¹cy siê w oczy, szarzy,
bezimienni, niczym nie przyci¹gaj¹cy
uwagi przechodniów. Ale to w³aœnie
oni byli cichymi bohaterami tamtych
czasów, czyni¹cymi nasze ¿ycie odrobinê bardziej znoœnym, bardziej komfortowym. Za 10 funtów profesor uniwersytetu móg³ odtworzyæ ca³¹ swoj¹
miesiêczn¹ pensjê, za nieca³ego dolara kupowa³o siê butelkê eksportowej
wódki. Dziœ za dolara nie kupi siê
nawet fili¿anki herbaty. Ca³kiem niedawno goœci³em w warszawskim hotelu „Grand”, gdzie mnie umieszczono,
bo przyjecha³em na wa¿ne posiedzenie wa¿nej naukowej komisji. Wst¹pi³em wieczorem do baru naprzeciwko i
poprosi³em o herbatê. Coœ w moim
widoku poruszy³o kasjerkê, nie przywyk³¹ do ogl¹dania podobnych goœci
w pobli¿u wa¿nego Hotelu Grand, bo
patrz¹c na mnie ze wspó³czuciem, powiedzia³a: „Herbata droga, proszê
pana, mo¿e pan weŸmie kompot”. Jak
dzisiaj wiemy (a wówczas siê tego
tylko domyœlaliœmy) byli to, prawie
bez wyj¹tku, cisi, szarzy, „pracownicy
s³u¿b”, którzy „na robocie”, nieco sobie na boku dorabiali. „Cisi” mieli
koncesjê, gdyby siê tam pojawi³ jakiœ
cinkciarz-amator niekoncesjowany, to
szybko go przepêdzano. By³a to bowiem dzia³alnoœæ jak najbardziej
sprzeczna z prawem. By³o to przestêpstwo powszechnie akceptowane i tolerowane, bo ka¿dy, kto tylko móg³, z
tego korzysta³. Dla nas, zwyk³ych zjadaczy chleba, by³ to element cichej
walki z systemem, a to, ¿e poœrednikami w tej walce byli funkcjonariusze
tego systemu, nikomu specjalnie nie
przeszkadza³o. Wykorzystywaliœmy
wszyscy ró¿nice kursów wymiany w
banku i na czarnym rynku.
Kiedy nadesz³y z³ote czasy transformacji, ktoœ - na razie nie wiemy
jeszcze dok³adnie KTO? - podpowie-

dzia³ naszym kagebistom, ¿e lepszy
interes ni¿ na ró¿nicy kursów wymiany mo¿na zrobiæ na ró¿nicy oprocentowania walut w Polsce i za granic¹!
Nazywa siê to „carry trade”, który wykorzystuje tzw. spread. Robi siê to po
ca³ym œwiecie, jest tylko ryzyko zwi¹zane z niepewnoœci¹ co do stabilnoœci
kursów wymiany i oprocentowañ.
„Risk?” - skazali nasi kagebiœci - „a
kakoj risk?!”. Czy¿ to nie my decydujemy o tym, jaki jest kurs wymiany i
jakie s¹ stopy procentowe?! „U nas nikakowo riska byt’ nie mo¿et”. I odblokowali system, niczym mechanizm
blokuj¹cy w maszynie losuj¹cej totolotka! I lawina finansowa ruszy³a!
Postaci¹ symboliczn¹ tego odblokowania jest szary cinkciarz i ubek,
natychmiastowy miliarder i senator,
Aleksander Gawronik, który jednej
nocy otworzy³ na wszystkich przejœciach granicznych, legalne ju¿, kantory wymiany walut. Za jego œladem
poszli inni i przy ka¿dym banku i na
ka¿dym targu wykwit³y, jak Polska
d³uga i szeroka te dobroczynne „transformatory pieniêdzy”.
Ale na wy¿szym szczeblu, niedostêpnym dla szeregowych kagebistów,
na szczeblu, by tak rzec „oficerskim”,
obejmuj¹cym wysokich urzêdników,
dyrektorów departamentów, ministrów, prezesów banków, dyrektorów i
prezesów central handlu zagranicznego - tam to nowe cinkciarstwo przyjê³o
formê bardziej wyrafinowan¹ i dla
zwyk³ego œmiertelnika niezauwa¿aln¹. Tam nie chodzono do kantorów,
tam pos³ugiwano siê dalekopisem, teleksem, cichymi transferami bankowymi. Jedynym ewentualnie zauwa¿alnym elementem tych procesów by³y
co najwy¿ej wyrastaj¹ce z dnia na
dzieñ fortuny, przejawiaj¹ce siê luksusowymi rezydencjami, jachtami i tym
wszystkim,
które
jego
jest.
Kiedy siê czyta biogramy „imperatorów III RP” zamieszczone w ksi¹¿ce
Gabryela i Zieleniewskiego „Pi¹ta
w³adza, czyli kto naprawdê rz¹dzi
Polsk¹?”, wydan¹ ju¿ 10 lat temu, to
zadziwia uderzaj¹ce podobieñstwo
ich karier: wszyscy oni, za czasów
PRL, „robili w dolarach”, „eksport import”, sta¿e zagraniczne w ró¿nych
„biurach handlowych”, o zwi¹zkach
ze „s³u¿bami”, naturalnie, siê nie pisze, bo autorzy chcieli unikn¹æ procesów, takich jakie jeden z ich „imperatorów” wytoczy³ autorom ksi¹¿ki „Via
bank i FOZZ”.
No, có¿, fortuna variabilis, nasz
imperator gdzieœ przepad³ bez œladu i
nie mog¹ go odnaleŸæ rozsy³ane po
œwiecie listy goñcze, Mo¿e jeszcze
kiedyœ wyp³ynie, gdzieœ na Wschodnim Wybrze¿u albo w Chinach, albo na
Zabajkalu. Naszym artystom i specom
od piaru trzeba podpowiedzieæ, ¿e na
symbol mitu za³o¿ycielskiego III RP
nie nadaje siê pyszny, kolorowy, umazany past¹ do butów, pucybut! To raczej szary, cichy, niepozorny cinkciarz, szepc¹cy nam do ucha na ulicy
„czeñd¿manej, czeñd¿manej”.
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Zatrudniê
do przyuczenia

w zawodzie

drukarza.
Kontakt:
tel. 091 397 37 30,
504 042 532
lub osobiœcie £obez,
ul. S³owackiego 6.
Do sprzedania po³owa domu
z dzia³k¹ we wsi Ro¿nowo.
Dom o powierzchni u¿ytkowej 115
m2 po³o¿ony na dzia³ce o powierzchni 2181 m2 z dostêpem do
jeziora. Dom dwupiêtrowy z 3
pokojami, kuchni¹, piwnic¹ oraz
strychem. Dom przeznaczony do
remontu.
Cena domu z dzia³k¹ - 160 000 z³.
Kontakt:
a.krajniewski@m2.stargard.pl
tel 514 204 775.
M2 Nieruchomoœci
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Tragedia w Unimiu
(UNIMIE). W minionym tygodniu, w jednym z mieszkañ dosz³o do tragedii. Oko³o 40.letni Marek D. targn¹³ siê na swoje ¿ycie. W tym celu wyniós³ butlê gazow¹ do pokoju i odkrêci³ kurek. Nie spodziewa³ siê jednak,
¿e mo¿e dojœæ do wybuchu...
Po jakimœ czasie, niczego nieœwiadoma matka mieszkañca Unimia, rozpali³a ogieñ w kuchence
“westfalce”. To spowodowa³o wybuch gazu, który zd¹¿y³ ju¿ wyciec
z butli. Eksplozja by³a na tyle silna,
¿e wyrwa³a drzwi i okna w pokoju,
w którym znajdowa³ siê Marek D.
Równoczeœnie wybuch³ po¿ar. Marek D. z oparzeniem wynosz¹cym
60 proc. trafi³ do szpitala w Gryficach.
Przybyli na miejsca zdarzenia
stra¿acy w pierwszym rzêdzie wynieœli butlê z gazem, która na szczêœcie nie wybuch³a i nie naruszy³a
konstrukcji budynku wielorodzinnego, w którym dosz³o do tragedii.
W gaszeniu po¿aru udzia³ wziê³y dwie jednostki JRG z £obza. To
oni przybyli na miejsce zdarzenia
oko³o godz. 17.30 i walczyli z
¿ywio³em przez nastêpn¹ godzinê.
Orientacyjnie straty oszacowano na
oko³o 10 tys. z³.
Niestety Marek D. tak du¿ego
poparzenia nie prze¿y³.

W tej chwili, jako ¿e mieszkanie
jest prywatne, Urz¹d Miasta i Gminy wspomo¿e rodzinê Marka D.
poprzez opiekê spo³eczn¹. Póki co,

nie wiadomo jeszcze jaka to bêdzie
forma pomocy. Na razie na miejscu
zdarzenia by³ przedstawiciel gminy
i opieki spo³ecznej.
mm

Zastrajkowali i zaorali
(RADOWO MA£E). Tutejsi rolnicy
oflagowali traktory i ruszyli na
Urz¹d Gminy. Strajk, choæ mia³
miejsce przed siedzib¹ gminy nie
dotyczy³ wójta, a... Agencji
Nieruchomoœci Rolnych.
Przedstawiciele tej¿e przybyli do
Radowa Ma³ego, by porozmawiaæ
z rolnikami.
Co siê sta³o, ¿e rolnicy posunêli
siê do tego, aby zaprotestowaæ w
taki sposób? Otó¿ chodzi³o o równe
traktowanie Polaka na w³asnej ziemi co obcokrajowca. Rolnicy domagali siê od Agencji, aby mogli, podobnie jak Francuzi, maj¹cy swoj¹

firmê w Wo³kowie, korzystaæ z bezumownej dzier¿awy agencyjnej ziemi. Okaza³o siê bowiem, ¿e obcokrajowcy ¿adnej umowy nie potrzebuj¹, a z pola korzystaæ mog¹. Rolnicy dowiedziawszy siê, ¿e i tym
razem tak ma byæ, zaprotestowali.
Po trwaj¹cych ca³y dzieñ debatach
12 oflagowanych ci¹gników ruszy³o na œciernisko w Wo³kowie i zaora³o po jednej skibie. 12 skib mia³o
byæ symbolem, ¿e teraz czas na nich.
Protest os³aniali policjanci, ale do
¿adnych zamieszek nie dosz³o,
wszak chodzi³o tylko o rokowania.
Szerzej na temat protestu napiszemy w nastêpnym wydaniu tygodnika.
mm

Podpalenia
nie by³o
(£OBEZ). Nadal nieznana jest
przyczyna po¿aru zak³adu meblowego przy ul. Obroñców Stalingradu. Przypominamy, ¿e do
po¿aru dosz³o 14 czerwca oko³o
godz. 2 w nocy. Spaleniu uleg³a
hala produkcyjna wraz z wyposa¿eniem. Straty Piotra J. oszacowano na kwotê 168 tys. z³
Póki co, jak poda³a Prokuratura
Rejonowa w £obzie, bieg³y z zakresu po¿arnictwa wykluczy³ podpalenie oraz zwarcie instalacji elektrycznej.
Obecnie badane s¹, zabezpieczone po po¿arze, trociny, które
znajdowa³y siê w stolarni. Prokuratura oczekuje na wyniki badañ fizykochemicznych, by sprawdziæ, czy w
trocinach znajdowa³y siê substancje
³atwopalne np. ropopochodne. mm

Nadleœnictwo Resko

poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz
Nadleœnictwa ds. administracyjnych.
Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze leœne, administracyjne
lub budowlane i co najmniej 3 letni sta¿ pracy.
Oczekiwania: znajomoœæ prawa zamówieñ publicznych, prawa budowlanego i zagadnieñ zwi¹zanych z administrowaniem nieruchomoœciami.
Ewentualne oferty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie Nadleœnictwa Resko
lub przes³aæ na adres: Nadleœnictwo Resko ul. ¯eromskiego 1,
72-315 Resko, do dnia 31 sierpnia 2008 r.
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Gmina zaskar¿y uchwa³ê Wojewody

Prawo musi byæ prawem
(£OBEZ) W minionym
tygodniu odby³a siê tu sesja
nadzwyczajna, podczas
której poruszono temat
dotycz¹cy rozstrzygniêcia
nadzorczego wojewody.
Przewodnicz¹ca rady
El¿bieta Kobia³ka
namawia³a radnych, by
uchwa³ê wojewody
zaskar¿yæ do s¹du
administracyjnego.
To wyda³o siê bezzasadnym
m.in. radnemu Leszkowi Gajdzie,
który zauwa¿y³, ¿e zaskar¿enie to
nie bêdzie mia³o najmniejszego
wp³ywu ani na urz¹d, ani tym bardziej na mieszkañców. Sprawi jedynie satysfakcjê urzêdnikom. Apelowa³, aby siê z tym powstrzymaæ,
bowiem na takie rzeczy szkoda pieniêdzy.
– Wiem ¿e takie uchwa³y podejmowane w innych gminach na terenie województwa by³y przyjmowane przez Wojewodê. To jest kuriozum, ¿e nasza zosta³a odrzucona.
Pytanie tylko, czy warto kruszyæ
kopiê o to. Czy nie warto uchwa³y
zmieniæ po prostu na zarz¹dzenie
burmistrza. Pytanie czy to bêdziemy
robiæ dla zasady, czy damy sobie
spokój. Zastanówmy siê czy warto
traciæ na to i czas i pieni¹dze – powiedzia³.
WypowiedŸ radnego Gajdy popar³ radny Henryk Stankiewicz.
- Uwa¿am, ¿e niepotrzebnie
bêdziemy siê szarpali z nadzorem
prawnym Wojewody. Z tego co ja
czyta³em z kolei wynika, ¿e nadzór
prawny ma racjê i powinno byæ tak,

¿e to pan burmistrz powinien regulamin opracowaæ, a my powinniœmy s³u¿yæ swoim doradztwem.
Jestem za tym, by daæ sobie z tym
spokój i nie odwo³ywaæ siê nigdzie – apelowa³ radny Stankiewicz.
Przewodnicz¹ca rady, nie da³a
za wygran¹. Stwierdzi³a, ¿e po konsultacjach prawnych jest pewna, ¿e
uchwa³a dotycz¹ca regulaminu
cmentarzy zosta³a podjêta prawid³owo. Ostrzeg³a przy tym:
- Aby nie sta³o siê to standardem, ¿e decyzje kolegium wojewódzkiego s¹ œwiête. Nie s¹ œwiête
– powiedzia³a.
Opiniê przewodnicz¹ce poparli
prawnicy apeluj¹c, by radni rozpoczêli walkê o w³asne prawo miejscowe po to, by znali go wszyscy mieszkañcy.

Do takiej postawy sk³oni³ burmistrzów i prawników fakt, i¿ w
czêœci gmin województwa zachodniopomorskiego regulamin
cmentarzy zosta³ przyjêty jako
prawo lokalne, a w czêœci – odrzucony. Choæ nie by³o miêdzy nimi
ró¿nic merytorycznych. Jedyne
rozró¿nienie polega³o na sk³adzie
prawnym kolegium Wojewody.
Poprzedni zespó³ prawników akceptowa³ regulaminy, obecny –
nie. Dlatego te¿ gmina £obez postanowi³a nie tylko walczyæ o swoje prawa, ale i o ujednolicenie systemu prawnego na terenie ca³ego
województwa. Czy to siê uda czas
poka¿e, bowiem za przyjêciem
uchwa³y g³osowa³a wiêkszoœæ radnych, zgodnie ze s³owami radnego
Kazimierza Chojnackiego – “prawo musi byæ prawem”
mm
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Kulisy Miss Polski Œcigane z urzêdu
(£OBEZ). W minion¹ niedzielê drzwi tutejszego urzêdu by³y
otwarte dla wszystkich chêtnych pragn¹cych spotkaæ siê z
Miss Polski Klaudi¹ Ungerman. £obzianie, zgromadzeni w
sali konferencyjnej mieli mo¿liwoœæ uzyskania odpowiedzi
na nurtuj¹ce ich pytania.

Jako pierwszy g³os zabra³ burmistrz miasta Ryszard Sola.
- Chcia³bym ci przede wszystkim serdecznie pogratulowaæ, zdoby³aœ prawdziwy los na loterii, ale
ten los wygra³aœ dziêki wspanialej
urodzie, autentycznoœci, naturalnoœci, i dziêki temu, ¿e jesteœ skromn¹,
mi³¹ i sympatyczn¹ dziewczyn¹.
Chcia³bym ci, ¿yczyæ kolejnych
sukcesów i abyœ ten szczêœliwy dla
ciebie moment wykorzysta³a i zdoby³a wszystko, o czym sobie marzysz. Pamiêtaj, ¿e w naszym gronie
masz ludzi sobie ¿yczliwych i ci
sprzyjaj¹cych.
Klaudia Ungermann chêtnie
opowiedzia³a o kulisach. Przygotowania do Miss Polski to przede
wszystkim ciê¿ka praca i brak czasu. Mimo dwutygodniowego zgrupowania w Kudowie Zdroju, nie
mia³y czasu nawet na spacer po górach, który sobie wczesniej zaplanowa³y. Pozostawa³a œwiadomoœæ, ¿e
oto æwiczenia choreograficzne wykonuj¹ u podnó¿a uroczych i nielicznych w Europie gór p³ytowych,
maj¹cych bagatela 30 milionów lat.
- Ca³y dzieñ spêdza³yœmy w
szpilkach, a gdy by³a jakaœ pomy³ka, to próba odbywa³a siê od nowa.
Mog³yœmy wyjœæ na basen, si³owniê
czy bilard. Potem pojecha³yœmy do
P³ocka. Tam odbywa³y siê próby
generalne. Czas na przebranie wynosi³ 3 minuty i dziewczyny wychodzi³y na scenê. By³yœmy tak zestresowane, ¿e tego nie da siê opisaæ –
wspomina³a Klaudia.
Na pytanie, kiedy dotar³o do
niej, ¿e zosta³a Miss Polski odpar³a

ze œmiechem, ¿e chyba na trzeci
dzieñ.
- Gdy og³oszono werdykt kto
zdoby³ IV, III i II Miss Polski to trochê ¿a³owa³am, ¿e nie ma mnie w tej
pi¹tce. Potem by³o ogromne zaskoczenie. Wprawdzie na próbach æwiczy³yœmy wiele razy jak mamy
wyjœæ, jeœli któraœ z nas zostanie
Miss, ale ja ze stresu nie wiedzia³am
gdzie mam iœæ i co robiæ. Pomog³y
mi dziewczyny. Do tego korona
strasznie mi spada³a. Potem by³a
chwila dla fotoreporterów. Mia³am
ochotê siê schowaæ, podczas tych
wszystkich zdjêæ. Wszystkie dziewczyny by³y ju¿ przebrane, a ja musia³am nadal pozowaæ przebrana w
te bardzo wysokie szpilki i d³ug¹
sukniê. Zazdroœci³am szczerze, ¿e
dziewczyny maj¹ spokój a ja by³am
na nogach i musia³am podpisywaæ
kontrakty, jednoczeœnie by³am bardzo szczêœliwa. Odpoczê³am dopiero po tygodniu. Zadzwoni³a do mnie
przyjació³ka Ewa, która nie ogl¹da³a fina³ów. Powiedzia³am jej, ¿e
zosta³am Miss Polski, a ona rozeœmia³a siê i powiedzia³a ¿e chcia³abym – opowiada³a Klaudia.
Obecnie Klaudia jeszcze nie wie
co pocznie ze studiami. Z pewnoœci¹
chcia³aby je ukoñczyæ. Podczas
Miss World Klaudia Ungerman bêdzie porozumiewaæ siê w jêzyku
niemieckim, choæ wie, ¿e jêzyk angielski jest bardziej kontaktowy. W
razie czego uczy siê te¿ i tego jêzyka. Póki co, jak poinformowa³a
wybory Miss World raczej nie bêd¹
odbywaæ na Ukrainie.
mm

Rzecz dzisiaj o ra¿¹cej niegospodarnoœci, która dostrzegana
jest przez ogó³ spo³eczeñstwa, a
tycz¹ca siê mieszkañ w nieukoñczonych blokach by³ych PGR-ów.
Jak to mo¿liwe, ¿e dobra o
znacznej wartoœci w rozumieniu
kodeksu karnego ulegaj¹ degradacji
na oczach wszystkich w tym pracowników prokuratury i nic siê nie
dzieje! Wielokrotnie poruszany temat w prasie tak regionalnej, jak i w
szczególnoœci - lokalnej i dalej siê
nic nie dzieje, przecie¿ prawo w tej
kwestii jest bardzo precyzyjne „ ...
jeœli obywatel poweŸmie informacjê o niszczeniu dobra jest zobowi¹zany do poinformowania organów
œcigania.
Jako wyt³umaczenie us³yszymy
zapewne, ¿e to sprawa w³aœciciela.

Otó¿ z tak¹ tez¹ nie mo¿na siê zgodziæ, gdy¿ istniej¹ równie¿ uregulowania prawne przekreœlaj¹ce niegospodarnoœæ i od tej strony. Jeœli np.
prezes, dyrektor, ten czy ów zarz¹d
dzia³aj¹ na szkodê firmy lub tym
bardziej jednostki organizacyjnej
administracji pañstwowej, podlegaj¹ odpowiedzialnoœci karnej.
I co z tego? Bloki nadal bêd¹
straszy³y, gminy na terenie których
siê znajduj¹ nadal bêd¹ poszukiwa³y komunalnych mieszkañ dla bêd¹cych w potrzebie obywateli, a wysi³ki policji, prokuratury i s¹dów by
kszta³towaæ obywateli w duchu
„przestrzegania obowi¹zuj¹cego
porz¹dku prawnego” na niewiele siê
zdadz¹. Có¿ z tego, ¿e powleczony
przed s¹d zostanie obywatel za np.
jazdê po piwie, skoro ra¿¹ca niegospodarnoœæ i g³upota nie s¹ œcigane
z urzêdu i pozostaj¹ d³ugimi latami
bezkarne.
Mi³ych s³odkich snów mo¿na
¿yczyæ odpowiedzialnym za ten
stan rzeczy, chyba ¿e zm¹ci go interwencja Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie, do której redakcja przeœle kopiê artyku³u.
roman

Sprostowanie
W zwi¹zku z ukazaniem siê na ³amach naszej gazety art. z 12
sierpnia “Reszczanin podejrzany o sprzeda¿ kradzionych czêœci”
Pan Dawid. B. oœwiadcza, ¿e nie sprzedawa³, jak poda³ Serwis Prasowy KWP w Szczecinie, a naby³ czêœci które najprawdopodobniej
pochodz¹ z kradzie¿y. Czy rzeczywiœcie maska i b³otniki pochodz¹
z kradzie¿y, bada w tej chwili policja w Rewalu.
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Festiwal na ca³ego, czyli pl¹sy na boisku

Kapele i kabaczki

(£OBEZ). W minion¹ niedzielê
odby³ siê tu VII z kolei festiwal Kapel
Podwórkowych. Jak zapewni³ dyrektor £obeskiego Domu Kultury
chêtnych do wziêcia udzia³u by³o ze
czterdzieœci zespo³ów, jednak ze
wzglêdów organizacyjnych mog³o
wyst¹piæ zaledwie dziesiêæ kapel.
Festiwal sta³ siê równie¿ okazj¹ do
rozstrzygniêcia konkursu „Mój
Balkon - Ogródek Przydomowy
2008” oraz spotkania z Miss Polski.
Klaudia Ungerman na starym boisku przywita³a zebranych ³obzian i
podziêkowa³a za g³osy na ni¹ oddane.
Równoczeœnie wylosowa³a kolejnoœæ grania poszczególnych kapel,
które przyby³y do £obza. Przed tym
jednak na scenê weszli inni artyœci –
a mianowicie ci, którzy na swoich balkonach i dzia³kach stwarzaj¹ kwietne
i warzywne zak¹tki, w których mo¿na
odpocz¹æ i zachwycaæ siê darami natury. Czêœæ z tych darów zosta³o wystawionych na stoiskach.
Konkurs „Mój Balkon – Ogródek
Przydomowy 2008” zorganizowany
zosta³ przez Radê Osiedla w £obzie
wraz z burmistrzem £obza. Nagrody
wrêczyli:
Miss Polski 2008 Klaudia Ungerman, burmistrz £obza Ryszard Sola,
przewodnicz¹cy Rady Osiedla w
£obzie Zdzis³aw Szklarski oraz zastêpca przewodnicz¹cego Rady Osie-

dla Stanis³awa Podyma
W kategorii ogródek przydomowy I
miejsce egzekwo otrzymali pañstwo
Mariola i Mieczys³aw Piszczyg³owa
oraz Irena Taraciñska. W kategorii balkon przyznano: I miejsce Teresie Smolich, II miejsce Teresie Adamkowicz,
III miejsce Arkadiuszowi Spa³ce. Wyró¿nienia otrzymali: Agnieszka Chojnacka, Marek Demko, Jadwiga Doroszuk, Antoni D¹bro, Jan Szostak, Stefan Szyc, Leokadia Zofia W³odarz.
Zanim na scenie wyst¹pi³y kapele,
Miss Polski rozda³a autografy. Ka¿dy
chêtny móg³ podejœæ i na otrzymanym
zdjêciu uzyskaæ wpis Klaudii Ungerman. Chêtnych nie brakowa³o, co rusz
do namiotu podchodzi³y nowe osoby,
pragn¹c mieæ na pami¹tkê zdjêcie
Klaudii w koronie Miss.
Po godzinie 16.00 na scenê wesz³y
kapele i królowa³y tam do godzin wieczornych. Grand Prix zdoby³a Regionalna
Kapela „Solna” z Ko³obrzegu, I miejsce
otrzyma³a Kapela Podwórkowa „Kombinatorzy” z Budzynia, natomiast ³obeskie
„Smoki” otrzyma³y wyró¿nienie, zdobywaj¹c puchar Rady Osiedla w £obzie.
Nagrodê specjaln¹ za naj³adniejsze
piosenki o £obzie jury przyzna³o Kapeli Podwórkowej Kombinatorzy z
Budzynia, kabaret Paka z kolei ufundowa³ nagrodê rzeczow¹ dla parodysty i
chumorzysty z tej¿e kapeli.
mm
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Nasze bogactwo naturalne
Wiele osób urodzonych na
tych terenach nie widzi
niczego szczególnego w
okolicznych lasach i
polach, w jednym miejscu
pofa³dowanych bardziej lub
mniej.
Bo wszak to nie góry, a leniwie
sun¹ce siê rzeczki to nie wodospady, spadaj¹ce w przepastne czeluœci.
Czasami ktoœ siê zachwyci widokiem, czasami zabytkiem z dum¹
wskazuj¹c, ¿e owa budowla lat ma
ze sto, a przecie¿ prawdziwe skarby
tej ziemi, o których jeszcze nie pisaliœmy, to mieszkañcy jezior, pól, lasów... Na osobach urodzonych tutaj,
tak przywyk³ych do ich widoku, nie
robi¹ najmniejszego wra¿enia. A
przecie¿ nie wszêdzie ¿yj¹ i nie
wszyscy maj¹ okazjê je zobaczyæ.
To w te okolice zagl¹daj¹ coraz
chêtniej pasjonaci fotografii przyrodniczej. Ci ludzie sk³onni poœwieciæ ka¿d¹ woln¹ chwilê na fotografowanie przyrody, to nie wyrachowani przedsiêbiorcy, maj¹cy nadziejê na wysokie zap³aty za zdjêcia, czy publikacje na pierwszych

stronach licz¹cych siê wydawnictw.
Fotografowanie przyrody, to pasja i
mi³oœæ do tego, co siê robi i szacunek dla otaczaj¹cego œwiata. Etyka
nakazuje bowiem nie p³oszyæ i nie
stresowaæ zwierz¹t i ptaków.
Bogactwo tej ziemi to ¿urawie,
czaple a nawet bociany tak zdawa³oby siê pospolite, bo wszak nie ma
miejscowoœci, w której by tu nie
¿y³y. Ale nawet te nasze boæki, maj¹ce gniazda w ka¿dej najmniejszej
wsi s¹ objête ochron¹, bo Europa
Zachodnia odesz³a ju¿ zbyt daleko
w pestycydy i melioracje, aby tam
mog³y te wdziêczne ptaki ¿yæ. Te
nasze boæki globalnie zagro¿one s¹
wyginiêciem. Spaceruj¹c po polach
i lasach warto zachowaæ ciszê, bo
tak naprawdê to nie my obserwujemy las, a las – nas. Wystarczy wyjœæ
wczesnym rankiem, by na œcie¿ce
spotkaæ sarnê, jelenia, lisa, kunê, natkn¹æ siê na œlady bobrów, a nawet
stan¹æ oko w oko z ¿ubrem. Ile¿
zak¹tków w tym kraju mo¿e poszczyciæ siê zimorodkami, or³ami,
¿ó³wiami? W ilu zak¹tkach roœnie
czermieñ b³otna, czy skrzeczy maleñka rzekotka? Warto siê nad tym
zastanowiæ, zanim powiemy, ¿e jest
tu nieciekawie i nie ma kogo i po co
zaprosiæ.
mm
foto: Karol Perwenis
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Maj¹ œwietlicê a jakby jej nie by³o

Kiedy po
œwiadczenia

Œwietlica pod lup¹
(PO£CHOWO). Przetarg na
wykonanie œwietlicy w Po³chowie
wygra³ przedsiêbiorca, który
zaoferowa³ wykonanie
kompleksowego remontu budynku
wraz z pod³¹czeniem do
kanalizacji. Zaoferowana kwota,
za jak¹ podj¹³by siê zadania
przekracza³a 14 tys. euro.
Przedsiêbiorca przetarg wygra³,
ale budowy nigdy nie rozpocz¹³.
Zadanie wykona³ przedsiêbiorca z
Wêgorzyna.

Oferta z³o¿ona przez przedsiêbiorcê w przetargu przekracza³a
magiczny próg 14 tys. euro.
- W tym kierunku posz³a p.
burmistrz, mimo ¿e ja ju¿ mia³em
przetarg wygrany. Najpierw przez
trzy miesi¹ce nie mog³em doczekaæ
siê dziennika budowy. Zaczê³a mnie
zwodziæ i krêciæ. Kaza³a mi pod³¹czyæ siê do gniazdka gminy, po
czym nas³a³a na mnie kontrolê z
zak³adu energetycznego, ¿e niby
kradnê pr¹d. Nie dosta³em dokumentacji. Tak te¿ stwierdzi³a komi-

sja rewizyjna, która zbada³a tê sprawê. W paŸdzierniku zosta³ wydany
dziennik budowy, ale nie mnie, tylko gminie. Mia³em wykonaæ remont
budynku wraz z przy³¹czem wodoci¹gowym oraz kanalizacyjnym.
Burmistrz zrezygnowa³a z przy³¹cza kanalizacyjnego, w ten sposób
zesz³a z kosztów i z wolnej rêki
przekaza³a zlecenie swojemu znajomemu z Wêgorzyna. Ca³y czas burmistrz twierdzi³a, ¿e ja mam dziennik budowy. Skoro tak by³o to jakim
prawem i na jakiej podstawie inna
firma rozpoczê³a remont? – spyta³
przedsiêbiorca.
Wiele w¹tpliwoœci odnoœnie
œwietlicy w Po³chowie nasuwa siê,
gdy siê porówna oferty chêtnych do
wykonania œwietlicy za cenê ni¿sz¹,
ni¿ pierwszy przedsiêbiorca. W¹tpliwoœci te mieli równie¿ radni, dlatego komisja rewizyjna postanowi³a spojrzeæ w dokumenty.
Jaros³aw Namaczyñski zaoferowa³, ¿e CIS wykona kompleksowe
prace za kwotê 64 tys. z³, za tak¹
sam¹ kwotê zaoferowa³ wykonaæ
pracê przedsiêbiorca z Wêgorzyna.
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Pan Namaczyñski powiedzia³, ¿e
nie chce wchodziæ w drogê lokalnym firmom. Przedsiêbiorca z Wêgorzyna wykona³ dach i dobudówkê
oddaj¹c obiekt w stanie surowym,
bez kanalizacji. Pozosta³e prace
adaptacyjne wykona³ CIS – powiedzia³a radna Jadwiga Kamiñska,
cz³onek komisji rewizyjnej.
Teoretycznie budowa zosta³a
zakoñczona, by³o otwarcie z wielk¹
fet¹, dyskusja podczas sesji i s³owa
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz – “uwa¿am, ¿e brak pozwolenia nie utrudnia korzystania ze
œwietlicy”. Byæ mo¿e dlatego od
czerwca zakoñczenie budowy nie
zosta³o zg³oszone do nadzoru budowlanego, a œwietlica otwarta jest
tylko cztery godziny dziennie – czyli tyle, ile trwa opieka nad najm³odszymi przez pani¹ œwietliczankê. Po
tym czasie brama zamykana jest na
cztery spusty i dzieci nie maj¹ dostêpu nawet do placu zabaw. Do œwietlicy wstêpu nie maj¹ doroœli. Bo
prawda jest taka, ¿e jeœli cokolwiek
siê stanie, to odpowiedzialnoœæ
spadnie na so³tysa.
mm

(RESKO). Mieszkañcy tej gminy
zwrócili uwagê, ¿e okres z³o¿enia wniosku o przyznanie œwiadczeñ rodzinnych
jest bardzo krótki.
Zgodnie z wyjaœnieniami dyrektor
w przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za paŸdziernik nast¹pi do 31 paŸdziernika. W przypadku, gdy osoba
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami w
okresie od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika, ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz
wyp³ata œwiadczeñ za paŸdziernik nast¹pi do 30 listopada.
- Wnioski o przyznanie œwiadczeñ z
funduszu alimentacyjnego s¹ wydawane
od 18 sierpnia. Zdajemy sobie sprawê, ¿e
okres z³o¿enia wniosku w pierwszym terminie jest krótki, ale jest to spowodowane tym, ¿e Rozporz¹dzenie MPiPS w
sprawie sposobu i trybu postêpowania,
sposobu ustalania dochodu oraz wzoru
wniosków, zaœwiadczeñ i oœwiadczeñ o
ustalenie prawa i oœwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego zosta³o opublikowane
dopiero 29 lipca br. To z kolei wi¹¿e siê
z tym, ¿e drukarnie równie¿ potrzebowa³y czasu na wydrukowanie odpowiednich
wniosków –wyjaœni³a Agnieszka Mañkowska..
mm

Z ¯YCIA POWIATU
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Nie p³aci³, bo inaczej by³o w umowie, teraz czeka go eksmisja

Mieszkaniowy

(RESKO). Z problemem mieszkaniowym boryka siê wiele gmin.
Wynika to z faktu, i¿ budownictwo
na terenie powiatu ³obeskiego prze¿ywa swoisty marazm, mieszkañ
komunalnych nie buduje siê, a widoki na ukoñczenie niegdyœ rozpoczêtych obiektów mieszkalnych s¹ coraz mniejsze. Istniej¹cy zaœ zasób
jest tak marny, ¿e praktycznie nie ma
z czego wybieraæ. Na tym tle rodz¹
siê spory i dylematy. Tak jest i w tym
mieœcie.
Wyposa¿enie: œciana i pod³ogi
Mariusz Wyrzykowski otrzyma³
lokal komunalny przy ul. Szczeciñskiej w Resku w 2002 roku. Wówczas te¿ otrzyma³ rentê. Z jednej
strony reszczanin nie zamieszkuje w
przydzielonym mu mieszkaniu, bo
jak twierdzi lokal nie nadawa³ siê do
bytowania. W pierwszej kolejnoœci
musia³ wykonaæ wiele remontów, a
¿e jedynym dochodem jest renta –
remonty trwaj¹ d³ugo. Urzêdnicy
uwa¿aj¹ z kolei, ¿e lokator nie
mieszka tam od szeœciu lat i nie p³aci
czynszu wiêc czas najwy¿szy wymeldowaæ niefrasobliwego lokatora.
Jak wynika z protoko³u zdawczo-odbiorczego z marca 2003 r. w
mieszkaniu o ³¹cznej powierzchni
17,80 m. kw. znajdowa³a siê instalacja wodno-kanalizacyjna, ale... bez
osprzêtu. Instalacji elektrycznej nie
by³o podobnie jak i instalacji gazowej. Zamiast pieca znajdowa³ siê
trzon piecowy. W innych wyposa¿eniach wpisano – “sufit, œciany murowane, otynkowane, malowane.
Pod³ogi – kuchnia – cementowe,
pokój – drewniane, drzwi – 2 szt.”
Wodoci¹g wiêc by³, ale kranu i
zlewu zabrak³o, pr¹du i gazu nie
by³o, kanalizacja pod³¹czona, ale
zabrak³o ³azienki, wody gor¹cej,
C.O.
- Gmina bardzo dobrze wie, ¿e
tam nie ma ³azienki, toaleta nie jest
zabudowana, tam jest jeszcze mnóstwo pracy, œcianki dzia³owe trzeba
postawiæ. Rozmawia³em z nimi, ¿e
w tej chwili nie mo¿na tam mieszkaæ. To mieszkanie by³o w stanie
makabrycznym; okna by³y zabite
blach¹. £omem wyrywaliœmy okna,
bo nie wiedzieliœmy którêdy wejœæ
do œrodka. Drzwi by³y zabite gwoŸdziami. Gdy zobaczyliœmy co tu
by³o, z³apaliœmy siê za g³owê. Z
gminy przychodzi³y pisma, ¿e nie
zamieszkujê. Jak mog³em zamiesz-

kiwaæ, skoro nie by³ tam pod³¹czony licznik, nie by³o wody, musia³em
za³o¿yæ zlew, kran, czyli to, co faktycznie powinna zrobiæ gmina, a nie
ja. Urz¹d powinien wymieniæ drzwi
i okno, skoro przejmowa³em mieszkanie. To wszystko jest zrobione z
moich pieniêdzy. Woda zosta³a pod³¹czona po oko³o roku, pr¹d mo¿e
trochê wczeœniej. Mam œwiadka na
to, ¿e ja dosta³em klucze, ale nie
wiem do czego – do k³ódki? Drzwi
i tak trzeba by³o wy³amywaæ, bo
by³y zabite gwoŸdziami. Zadaniem
gminy by³o wywieŸæ œmieci, które
pozosta³y po poprzednim lokatorze,
ja je wywioz³em. Na górze z pokojem by³o dok³adnie to samo, pod³ogê trzeba by³o zrywaæ, p³yty nowe
nabijaæ. Teraz ja mam gminie oddaæ
mieszkanie, w które ³o¿y³em w³asne
pieni¹dze? To nie jest moje zaplecze, to jest mieszkanie, które nie
zosta³o jeszcze skoñczone. Wci¹¿ je
adaptujê. Z mojej renty nie mogê
sobie pozwoliæ na szybki remont.
Zostawi³em w gminie swój numer
telefonu, aby w razie czego mieli ze
mn¹ kontakt – powiedzia³ M. Wyrzykowski.
- Je¿eli lokal nie nadawa³by
siê do zamieszkania, to nie zosta³by
przydzielony a pan Mariusz Wyrzykowski nie przyj¹³by lokalu – zripostowa³a sekretarz gminy Danuta
Mielcarek.
Nie mieszka od 6 lat, albo...tygodnia
Z wypowiedzi M. Wyrzykowskiego tak jednak nie wynika.
Pragn¹³ mieæ swoje cztery k¹ty,
wiêc przyj¹³, co mu gmina przydzieli³a. Teraz gmina przyst¹pi³a do administracyjnego wymeldowania
reszczanina. Na tê decyzje mia³o siê
z³o¿yæ wiele przyczyn: przede
wszystkim brak p³atnoœci za lokal
oraz fakt, i¿ M. Wyrzykowski nie
przebywa w swoim mieszkaniu
przez okres... I tu zaczynaj¹ siê nieporozumienia. Zeznania œwiadków
mówi¹ o ró¿nych datach. Niektórzy
nie widzieli tam lokatora od szeœciu
lat, a niektórzy od tygodnia.
Aby sprawdziæ od kiedy M.
Wyrzykowski nie zamieszkuje w
lokalu na miejsce uda³ siê dzielnicowy. Stwierdzi³ on, ¿e w mieszkaniu
przy ulicy Szczeciñskiej nie znajduj¹ siê ¿adne rzeczy osobiste Mariusza Wyrzykowskiego. Uczyni³ to
przez zamkniête drzwi, bowiem lokatora w mieszkaniu nie zasta³.

O tym zosta³ jedynie poinformowany.
- W oparciu o wywiad dzielnicowego, jak równie¿ w oparciu o treœæ
protoko³ów z przes³uchania œwiadków wynika, ¿e Mariusz Wyrzykowski nie mieszka od oko³o szeœciu lat, czyli od 2002r. w tym czasie
nie korzysta³ z przys³uguj¹cych mu
œrodków prawnych, umo¿liwiaj¹cych powrót do przedmiotowego
lokalu, czyli nie zwróci³ siê do w³aœciwego organu, by w drodze postêpowania cywilnego uzyskaæ przywrócenie utraconego posiadania –
wyjaœnia sekretarz gminy.
- To wszystko zosta³o za³atwione po kole¿eñsku – t³umaczy M.
Wyrzykowski. – œwiadkami jest
matka, siostry i kole¿anki mamy,
mieszkaj¹ce w innym bloku, a nie
ma œwiadków z bloku, w którym
mieszkam – powiedzia³.
Z protoko³ów przes³uchañ wynika ró¿nie, w zale¿noœci od osób
wypowiadaj¹cych siê. Inaczej
twierdzi siostra pana Mariusza, której w 2003 roku (jak wynika z informacji otrzymanej od sekretarz gminy D. Mielcarek umowa zosta³a zawarta 30.06.2003r. na okres 3 lat)
pan Mariusz podnaj¹³ mieszkanie. Z
jej zeznañ wynika, ¿e “w domu, który brat wynajmuje mieszkam od
2005 roku wraz z dzieæmi. Pod adresem Szczeciñska 1/2 brat nigdy
nie zamieszka³ na sta³e tylko przyje¿d¿a³ od czasu do czasu. Ostatnio
by³ miesi¹c temu, by³ tylko oko³o
godziny. (...) Brat od pocz¹tku jak
dosta³ mieszkanie to mieszka³ w
£obzie. Brat ma tylko mebel na
Szczeciñskiej.” Inaczej wynika z
zeznañ matki M. Wyrzykowskiego
“(...) Na ulicy Szczeciñskiej jest
tylko g³ównym najemc¹ i czasem
tylko przyje¿d¿a; córka (...) u niego
mieszka ju¿ szeœæ lat; ja pomaga³am
zrobiæ jej remont, zezwoli³ mi na to
Mariusz. Córka Roma p³aci pr¹d i
czêœæ zad³u¿enia sp³aca za mieszkanie”. Jeszcze inne zeznania z³o¿y³a
druga siostra p. Mariusza: “Mariusz
Wyrzykowski jest moim bratem,
zamieszkuje czasami, widzia³am
jego tydzieñ temu, nieraz wyje¿d¿a
do swojej dziewczyny i wraca do
swojego miejsca sta³ego zamieszkania. S¹ jego meble i rzeczy osobiste.
(...) Dobrowolnie nie wymelduje siê
z tego mieszkania, stara³ siê o to
mieszkanie.” Zeznania ró¿niê siê
nie tylko odnoœnie tego, czy p. Mariusz mieszka przy ul. Szczeciñskiej

w Resku, ale odnoœnie czasu zamieszkania jego siostry. Okaza³o siê
bowiem, o czym p. Mariusz nie wie,
¿e jego siostra nie ma przed³u¿onego meldunku. W rozmowie z nami
wyrazi³ zdziwienie, ¿e przed³u¿ono
jej najm bez jego zgody.
P³aciæ za d³ug i dowiedzenia
Do M. Wyrzykowskiego przychodz¹ pisma, ¿e ma sp³aciæ zad³u¿enie. Nie godzi siê z tym, bo jak
twierdzi, w umowie podnajmu siostra zobowi¹zywa³a siê op³acaæ
mieszkanie.
- Jak mogê sp³aciæ zad³u¿enie,
skoro otrzyma³em dokumenty, ¿e
zosta³em wymeldowany, jak ja
mogê cokolwiek sp³aciæ? Ja mam
sp³aciæ ca³e zad³u¿enie, a siostra tak
o mieszka. Napisa³em pismo do
burmistrza, on chcia³ mi to umorzyæ,
a ja mia³em p³aciæ dalej bie¿¹cy
czynsz. Chcia³em zrobiæ kuchniê z
³azienk¹. Ale mama posz³a i podpisa³a ugodê, ¿e ona sp³aci ca³e zad³u¿enie. Nie ma ¿adnych pism, nic w
dokumentach nie by³o. Wiem o tym
bo rozmawia³em z pani¹ Mielcarek
i ona powiedzia³a mi, ¿e mama przysz³a i rozmawia³a. Spyta³em dlaczego mama, czy mama ma cos wspólnego z tym mieszkaniem, czy ona
jest g³ównym najemc¹? Czy ona ma
coœ do powiedzenia do tego mieszkania? Mama by³a bardzo zdziwiona sk¹d ja wiem, ¿e w tej chwili jest
2,3 tys. zad³u¿enia.
- Zdania odnoœnie odp³atnoœci
za lokal, potwierdza sekretarz gminy. Jednak dodaje, ¿e “za zap³atê
czynszu odpowiada g³ówny najemca lokalu i to on jest zobowi¹zany
pilnowaæ, aby czynsz i inne op³aty
by³y terminowo uiszczane pomimo,
¿e umowa podnajmu stanowi inaczej. Od ponad 6 lat Pan Mariusz
Wyrzykowski nie interesowa³ siê
swoim lokalem i w rezultacie zad³u¿y³ mieszkanie na kwotê 2288,33z³
+ nale¿ne odsetki 356,95z³.”
Urz¹d nie posiada informacji
czy pan Mariusz wykonywa³ jakiekolwiek prace remontowe w mieszkaniu, nikt te¿ nie potrafi opisaæ jak
to mieszkanie wygl¹da³o 6 lat temu.
- Najemca nigdy nie ubiega³ siê
o zrefundowanie poniesionych nak³adów na remont. Natomiast
15.11.2007r. Pan Mariusz Wyrzykowski z³o¿y³ podanie o postawienie pieca w kuchni lub zakupienie
kuchenki. Po kilkukrotnych codziennych próbach obejrzenia loka-
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lu nie uda³o nam siê skontaktowaæ z
najemc¹. Nie mieliœmy mo¿liwoœci
oceny ze strony technicznej sposobu pod³¹czenia siê do przewodu
kominowego oraz sprawdziæ wentylacjê w kuchni, miejsce postawienia
pieca, jego rodzaj i wielkoœæ. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e wynajmuj¹cy nie ma obowi¹zku budowaæ
w pomieszczeniu kuchennym pieca
do ogrzewania, b¹dŸ wyposa¿aæ w
urz¹dzenia do gotowania. W zwi¹zku z powy¿szym otrzyma³ negatywn¹ odpowiedŸ – poinformowa³a
sekretarz gminy.
W jednym z pism M. Wyrzykowski t³umaczy siê, ¿e zimê spêdza³ u
swojej konkubiny w £obzie, bowiem nie by³ w stanie wytrzymaæ
zimna w nieogrzewanym pomieszczeniu. Ten sam zarzut – nieogrzewanego pomieszczenia stawia mu
gmina. Gmina te¿ uspokaja, ¿e w³aœciwie nie ma o co kopii kruszyæ,
bowiem meldunek jest jedynie instytucj¹ prawa administracyjnego, a
nie cywilnego. Dlatego decyzja o
wymeldowaniu nie pozbawia osoby
wymeldowanej prawa do zamieszkiwania w lokalu ani prawa do lokalu. Taka decyzja ma tylko na celu
uporz¹dkowanie ewidencji ludnoœci i zapobiega utrzymywaniu fikcji
w tej ewidencji. Dodaje jednak, ¿e
pozbawianiem mo¿liwoœci zamieszkiwania w lokalu, z którego

zosta³o siê wymeldowanym, zajmuje siê s¹d. A s¹d w takich sytuacjach
najczêœciej orzeka przeniesienie do
lokalu socjalnego.
Problemy na w³asn¹ proœbê?
Zdaniem sekretarz gminy M.
Wyrzykowski ma problemy na w³asn¹
proœbê, a to z tego wzglêdu, ¿e nie
chcia³ skorzystaæ z pomocy socjalnej
jak¹ nasze pañstwo oferuje.
- Zarówno ja, jak i pracownica
namawia³yœmy pana Wyrzykowskiego, aby z³o¿y³ podanie o dodatek mieszkaniowy. Raz z³o¿y³, a
potem zaniedba³. Prosi³yœmy te¿, by
zwróci³ siê o pomoc do opieki spo³ecznej, to równie¿ nie przynios³o
efektu. Mieszkaniem trzeba siê zainteresowaæ. To jest budynek wielorodzinny, jest tam wspólnota mieszkaniowa. My mamy tam tylko jedno
mieszkanie, reszta jest prywatna.
Namawia³yœmy tego pana, aby wykupi³ mieszkanie; nie by³aby to
wielka kwota, zaledwie 5 proc wartoœci mieszkania. Mieszkanie jest
niewielkie o obni¿onym standardzie. By pomóc sp³aciæ zad³u¿enie
zaanga¿owaliœmy rodzinê. Ale ten
pan poszed³ do matki i pok³óci³ siê
z ni¹. Proponowaliœmy ugodê, aby
co miesi¹c sp³aca³ nale¿noœci. Nie
jest zainteresowany spisaniem porozumienia i nie wiem ju¿ jak z nim
rozmawiaæ. Mama tego pana by³a u

mnie i powiedzia³a, ¿e córka bêdzie
p³aciæ za media, a ten pan mia³by
dop³acaæ 15 z³ ró¿nicy, te¿ siê nie
zgodzi³.
Pisze skargi na nas do Wojewody a te wracaj¹ do nas, bowiem
Wojewoda nie dopatruje siê w naszych dzia³aniach niczego niezgodnego z prawem. Gdyby zamiast ca³¹
energiê kierowaæ na straszenie,
skierowa³ na kompromis, ju¿ dawno
jego problemy z mieszkaniem skoñczy³yby siê, znaleŸlibyœmy porozumienie w sp³atach i remontach
mieszkania. Gdyby nie pok³óci³ siê
z rodzin¹, nie by³oby sprawy. Nieprawd¹ jest, ¿e gmina proponowa³a
siostrze tego pana jakiekolwiek
mieszkanie. Jego siostra z³o¿y³a
podanie o lokal, ale w tej chwili
¿adnego nie posiadamy. Czeka w
kolejce. Obecnie robimy ruchy w
mieszkaniach, odbieramy je tym,
którzy maj¹ bardzo du¿e zad³u¿enia
i nie p³ac¹. – powiedzia³a sekretarz
gminy Danuta Mielcarek.
Problem tu przedstawiony wydaje siê byæ prosty – z jednej strony
– skoro lokator nie p³aci³, to powinien byæ eksmitowany do lokalu
socjalnego. Bo powstaje pytanie
czy gmina, czyli mieszkañcy, spo³ecznoœæ – ma pozwoliæ na to, by by³
zajmowany lokal i niezamieszkiwany skoro tylu innych potrzebuj¹cych
czeka w kolejce? Z drugiej strony

M. Wyrzykowski by³ pewien, ¿e
op³aty uiszcza siostra, która siê do
tego zobowi¹za³a, by³ te¿ pewien, ¿e
siostra ma przed³u¿ony podnajem.
Wykona³ prace adaptacyjne, w lokalu pomieszkuje, ale nie mia³ zapewnionych mediów; do dziœ nie ma
ogrzewania w mieszkaniu, a toaleta
jest ods³oniêta. Mia³ w planach postawiæ œcianki dzia³owe. Powoli stara³ siê doprowadzaæ mieszkanie do
porz¹dku. Czeka³ a¿ wyprowadzi
siê siostra, by w obecnej kuchni zrobiæ ³azienkê i przenieœæ meble do
pokoju. Kwestiê tê nale¿y rozpatrywaæ na wy¿szej p³aszczyŸnie. Po raz
kolejny wynikn¹³ problem chronicznego braku mieszkañ. Jest to
tym bardziej smutne i bulwersuj¹ce
zarazem, ¿e na terenie powiatu ³obeskiego i tu¿ poza jego granicami
niszczej¹ obiekty mieszkalne, a to
za spraw¹ niedokoñczonych budów
i niegospodarnoœci m.in. Agencji
Rynku Rolnego. I tak ludzie
gnie¿d¿¹ siê na kilku metrach kwadratowych, gdy za oknem w ruinê
popadaj¹ kolejne pa³ace, bloki,
domy... Pytanie czy nas mieszkañców tego powiatu staæ na takie marnotrawstwo.
Póki co jednak, gmina zamierza
oddaæ sprawê do s¹du o eksmisjê, a
pan Mariusz – do prokuratury o
sk³adanie fa³szywych zeznañ. mm

Z pomoc¹
dla Gruzji
i Kaukazu
Polski Czerwony Krzy¿ rozpocz¹³
akcjê zbierania datków na pomoc
poszkodowanym w wyniku dzia³añ
zbrojnych w Gruzji i na Kaukazie.
Celem akcji ma byæ zapewnienie schronienia, namiotów, koców, ¿ywnoœci i wody,
artyku³ów sanitarnych, œrodków higienicznych, œrodków czystoœci oraz leków dla
ofiar dzia³añ wojennych Akcje tê mieszkañcy powiatu mog¹ wesprzeæ poprzez
wp³aty na specjalne konto bankowe o numerze 75 1160 2202 0000 00011608 5562
z dopiskiem “Kaukaz”
mm
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W OBRONIE W£ASNEJ

Trzy miesi¹ce temu burmistrz Gra¿yna Karpowicz i
radny Marian Wolter og³osili wielomilionow¹ aferê w
Wêgrzynie. Ich zdaniem Ryszard Brodziñski i Halina
Stoncel, jako pe³nomocnicy
gminy Wêgorzyno, œwiadomie
sprzedali za 200 tys. z³ 56,5-hektarow¹ dzia³kê, ponoæ wart¹ 3 mln. z³.
Trudno byæ sêdzi¹ we w³asnej
sprawie, ale niegodziwoœæ, jak¹
wobec mojej osoby, a tak¿e wobec
Pani Haliny Stoncel, uczynili Gra¿yna Karpowicz i Marian Wolter,
przekracza wszelkie granice przyzwoitoœci. Jednak ze wzglêdu na
fakt, i¿ burmistrz Karpowicz skierowa³a sprawê do Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wyda³em
oœwiadczenie, ¿e do ostatecznego
zajêcia stanowiska przez tê instytucjê nie bêdê wypowiada³ siê publicznie. Obrzuciæ cz³owieka b³otem jest niezwykle ³atwo. Przeprosiæ trudno. Okazuje siê, ¿e ABW ju¿
kilka tygodni temu podjê³a decyzjê,
i¿ w wyniku przeprowadzonych
czynnoœci sprawdzaj¹cych nie
stwierdzono abym w tej sprawie
naruszy³ prawo i odmówi³a wszczêcia postêpowania. A zatem czas na
moje publiczne wyjaœnienie sprawy.
Sedno zarzutów skierowanych
pod moim oraz Pani Stoncel adresem, burmistrz Karpowicz przedstawi³a na oficjalnej stronie internetowej gminy WWW.wegorzyno.pl,
w zak³adce pn.: „zadaj pytanie burmistrzowi”. WypowiedŸ tê przytaczam w ca³oœci:
Tomek
dnia
2008-06-10
19:11:28 Pytanie: O co chodzi z t¹
afer¹ gruntow¹ w Storkowie? OdpowiedŸ:
Gmina w latach 90-tych (I kadencja) otrzyma³a od AWRSP grunt
¿wironoœny w Ginawie, dz. 88/1 o
pow. 87 ha. Temat znany dla wielu
mieszkañców, radnych, przedsiêbiorców, bo przez d³ugi czas „toczy³y siê boje” o utworzenie spó³ki z
udzia³em gminy do wydobywania
¿wiru. Ówczesny Burmistrz Ryszard Brodziñski zabiega³ o przejecie tej dzia³ki w zamian za d³ugi

PGR wobec Gminy. Tak siê sta³o, w
ramach rozliczeñ podatkowych
gmina kupi³a te dzia³kê za 201 tys.
z³. Gmina dokona³a zmiany w planie i dzia³ka ta 88/1 zosta³a przeznaczona na cele eksploatacja kruszyw.
W 1996 czeœæ dzia³ki, 30 ha gmina
wydzier¿awia³a dla kopalni, a na
czêœæ dzia³ki 56,86 ha gmina uzyska³a zgodê Wojewody na przeznaczenie jej na cele nierolnicze - pod
projektowan¹ eksploatacjê kruszyw. Kopalnie po 9 latach eksploatacji odda³y Gminie czêœæ dzia³ki,
te 30 ha po rekultywacji do zalesienia. A t¹ czeœæ – 56,86 pod projektowan¹ eksploatacjê, w 2006 roku
Gmina sprzeda³a jako dzia³kê roln¹.
Burmistrz nie wyceni³ wartoœci z³o¿a znajduj¹cego siê na dzia³ce.
Sprzeda¿y dokonali pe³nomocnicy
Gminy Zastêpca Burmistrza Ryszard Brodziñski i Kierownik Wydzia³u Nieruchomoœci Halina Stoncel. Za cenê 200 tys. z³, w wyniku
rokowañ, rozk³adaj¹c zap³atê na 4
raty rocznie. Wg tej transakcji Gmina sprzeda³a dzia³kê za ok. 3 tys. z³
za hektar., kiedy œrednie ceny ziemi
wg danych ARiMR wynosi³y 6 tys.
z³/ha.. W czerwcu 2007 roku nowy
w³aœciciel dzia³ki wykona³ badania
geologiczne dzia³ki i zaoferowa³ j¹
dla SKSM w Szczecinie za ponad 3
mln z³otych. Z dokumentów wynika, ¿e pe³nomocnicy Gminy mieli
wiedzê, ¿e dzia³ka jest ¿wironoœna,
ale do sprzeda¿y nie wycenili z³o¿a,
lecz sprzedali jako roln¹. Sprzeda¿
dzia³ki po zani¿onej cenie spowodowa³o du¿¹ stratê dla bud¿etu
Gminy.
Zamieszczenie tego tekstu w internecie jest tylko drobnym fragmentem ca³ej kampanii skierowanej
przeciw mojej osobie. Dla tego celu
zaanga¿owane zosta³y niektóre
œrodki masowego przekazu. Z TVP
Szczecin w³¹cznie, której m³ody
poszukiwacz tanich sensacji poucza³, ¿e w³aœciwe rozumienie dobra wspólnego to dopiero wyt³umaczy mi Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. S³owem afera regionalna, a uwzglêdniaj¹c przekaz
internetowy – to œwiatowa.
Dziœ ju¿ nie ma afery, ale dla

wielu nadal aktualne jest pytanie:
jaka jest prawda?
1. Rzeczywiœcie na pocz¹tku
lat 90-tych, kiedy pe³ni³em funkcjê
burmistrza Wêgorzyna, uzyskaliœmy informacjê, ¿e na 87-hektarowej dzia³ce rolnej o nr. 88/1, w obrêbie Ginawa, znajduje siê 30,6ha
udokumentowanego z³o¿a ¿wirowego „Storkowo”. Podstaw¹ wykonanych w 1969 roku badañ geologicznych by³ program badañ opracowany przez Przedsiêbiorstwo
Geologiczne Kraków. Aktualizacja
odkrytych zasobów przeprowadzona zosta³a w 1988r przez Przedsiêbiorstwo Geologiczne z Wroc³awia,
a zatwierdzona zosta³a w dniu 24
paŸdziernika 1989r. przez Ministerstwo Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych.
2. Dzia³ka 88/1 by³a wówczas
w³asnoœci¹ Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa. Koncesjê na
wydobycie z³o¿a posiada³y Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych (SKSM). Rola gminy ogranicza³a siê jedynie do zmiany sposobu u¿ytkowania nieruchomoœci
(wy³¹czenia z produkcji rolnej). W
tamtym okresie AWRSP nie p³aci³a
gminie podatków. D³ugi Agencji
wobec naszej gminy ros³y bardzo
szybko. Jedyna realna szansa odzyskania pieniêdzy polega³a na wykupie za d³ugi nieruchomoœci od
AWRSP. Tak te¿ uczyniliœmy w tej
sytuacji. Mimo, ¿e nas interesowa³a
jedynie ta czêœæ dzia³ki 88/1, w której zalega³o z³o¿e, to musieliœmy
kupiæ ca³¹ nieruchomoœæ.
3. Prawo rozpoczêcia eksploatacji z³o¿a dawa³a decyzja Wojewody Szczeciñskiego o wy³¹czeniu
czêœci dzia³ki z produkcji rolnej. O
tak¹ te¿ zgodê wyst¹piliœmy. Podstaw¹ wyst¹pienia by³a dokumentacja w/w z³ó¿ ¿wiru o pow. 30,6ha.
Jako ¿e prawnym obiektem obrotu i
wszelakich procedur administracyjnych jest zawsze nieruchomoœæ
oznaczona numerem ewidencyjnym dzia³ki oraz nazw¹ obrêbu geodezyjnego, to te¿ i w tej sytuacji zawsze i wszêdzie widnieje dz. nr 88/
1, o pow. 87ha, w obrêbie Ginawa.
Takie zapisy zawiera³a te¿ zgoda

Wojewody na wy³¹czenie jej czêœci
z produkcji rolnej.
4. Dokumentacja geologiczna
z³o¿a, która okreœla³a m.in. obszar
jego zalegania, mi¹¿szoœæ, strukturê ¿wirów, wartoœæ punktu piaskowego, pos³u¿y³a nam do oszacowania jego wartoœci w celu ustalenia
realnych stawek czynszu dzier¿awnego. Tak przygotowani przeprowadziliœmy trudne negocjacje z dyrekcj¹ SKSM, które zakoñczy³y siê
podpisaniem wieloletniej umowy
dzier¿awnej.
5. W 2005 roku SKSM zwróci³y siê do gminy z informacj¹, ¿e z³o¿e ¿wiru zosta³o wyeksploatowane,
a wyrobisko zrekultywowane, w
zwi¹zku z czym chc¹ gminie zwróciæ dzier¿awion¹ nieruchomoœæ.
Jednoczeœnie SKSM przedstawi³y
gminie „Dokumentacjê rekultywacji terenów kopalni kruszywa naturalnego Storkowo” w której na str.
20 stwierdza siê, ¿e: „Zasoby geologiczne, przemys³owe z³o¿a na
dzia³ce 88/1 zosta³y wyeksploatowane, a dzia³alnoœæ wydobywcza
zakoñczona w lipcu 2004 roku.”
6. My jednak staliœmy na twardym stanowisku, i¿ SKSM powinny
zalesiæ zrekultywowane wyrobisko, poniewa¿ taki kierunek przewiduje siê w programie rekultywacji. Dyrekcja SKSM z kolei bardzo
mocno d¹¿y³a do rozwi¹zania umowy dzier¿awy bez zalesiania, którego koszt szacowany by³ na kwotê
ok. 300 tys. z³. Powsta³ powa¿ny
spór. W jego rozwi¹zanie zaanga¿owa³ siê Starosta £obeski. Uzgodniono kompromis: wyrobisko zalesi Nadleœnictwo £obez po przejêciu
go na w³asnoœæ. Z tego te¿ powodu,
na wniosek burmistrza Konarskiego, SKSM na w³asny koszt dokona³y podzia³u geodezyjnego dz. 88/1
na dwie nieruchomoœci. Wydzielono dz. nr 88/3 o pow. 30,6ha obejmuj¹c¹ wyrobisko oraz na dz. nr 88/
4 o pow. 57ha jako roln¹.
7. Dzia³kê roln¹, nr 88/4, o
pow. 56,5 ha, postanowiliœmy
sprzedaæ. W lipcu 2005r rzeczoznawca wyceni³ j¹ na kwotê 212 tys.
z³. Decyzj¹ burmistrza Konarskiego cena ta zosta³a podwy¿szona do
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254 tys. z³. W przetargu og³oszonym na dzieñ 8 listopada 2005r nie
zg³osi³ siê ani jeden zainteresowany. Tak¿e drugi przetarg, przeprowadzony 12 stycznia 2006r, nie
wy³oni³ nabywcy. Pomimo obni¿enia ceny do kwoty 243 tys. z³. Brak
oferentów w przetargach sk³oni³ nas
do og³oszenia rokowañ. 22 czerwca
2006r przeprowadzone zosta³y
pierwsze rokowania na zbycie nieruchomoœci za 220 tys. z³. Tak¿e
bezskutecznie. Dopiero rokowania
przeprowadzone 28 lipca 2006r
wy³oni³y nabywcê za kwotê 200 tys.
z³, a wiêc o 12 tys. z³ ni¿sz¹ ni¿
wycena rzeczoznawcy. Wszystkie
procedury mia³y charakter publicznej, nieograniczonej oferty i przeprowadzone zosta³y zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci.
Ot i ca³a historia afery, która
przez 9 lat eksploatacji przynios³a
gminie dochody ok. miliona z³otych.
A teraz odniosê siê do zarzutów
sformu³owanych przez burmistrz
Karpowicz. Myœlê, ¿e jedynym wyt³umaczeniem dla ich postawienia
jest ogromna niewiedza i niekompetencja. No bo na jakiej podstawie
burmistrz
Karpowicz
pisze:
(…)Burmistrz nie wyceni³ wartoœci
z³o¿a znajduj¹cego siê na dzia³ce.(…) Pytam: jakiego z³o¿a? Na
mapie sporz¹dzonej w wyniku przeprowadzonych wy¿ej wspomnianych badañ geologicznych jest wyraŸnie oznaczony zasiêg wystêpowania z³o¿a ¿wirowego. Co wiêcej,
na czêœci sprzedanej (dz. 88/4)
oznaczone s¹ odwierty negatywne
(II-25/144.07, V-27/140.34, VIII29/139.88), tzn. mówi¹ce o tym, ¿e
tam ju¿ z³o¿e nie siêga³o.
Dalej, w swej wypowiedzi burmistrz Karpowicz pisze: (…)Sprzeda¿y dokonali pe³nomocnicy Gmi-

ny Zastêpca Burmistrza Ryszard
Brodziñski i Kierownik Wydzia³u
Nieruchomoœci Halina Stoncel. Za
cenê 200 tys. z³, w wyniku rokowañ,
rozk³adaj¹c zap³atê na 4 raty rocznie. Wg tej transakcji Gmina sprzeda³a dzia³kê za ok. 3 tys. z³ za hektar,
kiedy œrednie ceny ziemi wg danych
ARiMR wynosi³y 6 tys. z³/ha..(…)
Taka jest istota rokowañ. A gwoli prawdy. Zap³ata zosta³a roz³o¿ona na raty na proœbê nabywcy, na
wypadek gdyby nie otrzyma³ kredytu o który wówczas siê ubiega³.
Wol¹ nabywcy by³a chêæ zap³aty
ca³oœci kwoty do koñca 2006 roku.
O tym fakcie mówi¹ dokumenty ze
sprzeda¿y. I w koñcowym efekcie
tak siê sta³o. Ca³a kwota zosta³a
zap³acona przed up³ywem 2006r. W
tym przypadku ¿adnego znaczenia
nie mia³o to, czy nabywca by³ moim
koleg¹, czy te¿ nie. Nawiasem mówi¹c w ogóle tego Pana nie zna³em.
Ka¿dego oferenta zawsze traktowaliœmy jednakowo. Nigdy nie pozwalaliœmy sobie na tak skandaliczne traktowanie ludzi jak to uczyni³a
burmistrz Karpowicz w stosunku do
wêgorzyñskiego oferenta w trakcie
przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej w Wêgorzynie. Ale o tym
przy innej okazji.
Natomiast co do ceny, to po
pierwsze – nie 3 tys. z³ za 1ha, lecz
jeœli ju¿, to ponad 3,5 tys. z³
(200.000 z³ / 56,5285ha = 3.538z³/
ha). A po drugie – œrednia cena 6 tys.
z³/ha jest, jak sama nazwa mówi,
w³aœnie cen¹ œredni¹, tj. wynikaj¹c¹
z ceny s³abych gleb i tych dobrych,
za które p³aci siê wielokrotnie wiêcej. Pojêcie statystyczne „œrednia”
mo¿na przedstawiæ te¿ bardziej obrazowo, w sposób nastêpuj¹cy: je¿eli burmistrz Karpowicz zarabia 8
tys. z³ miesiêcznie, a pani z obs³ugi
1,5 tys. z³ to œrednia p³aca obu pañ
wynosi 4.750 z³ miesiêcznie.
No i zarzut najciê¿szego kali-

bru: (…)Z dokumentów wynika, ¿e
pe³nomocnicy Gminy mieli wiedzê,
¿e dzia³ka jest ¿wironoœna, ale do
sprzeda¿y nie wycenili z³o¿a, lecz
sprzedali jako roln¹. Sprzeda¿
dzia³ki po zani¿onej cenie spowodowa³o du¿¹ stratê dla bud¿etu
Gminy.
Myœlê, ¿e ten problem doœæ jasno
wy³o¿y³em wy¿ej. W punktach od 1
do 7. Przy czym pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e wszystkie te informacje
dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie. Wystarczy tylko rozumieæ ich treœæ i znaczenie. Chyba, ¿e
burmistrz Karpowicz do spó³ki z radnym Wolterem nie dociekali prawdy,
lecz z premedytacj¹ manipulowali
faktami w celu wywo³ania pseudoafery i oczernienia osoby Pani Haliny Stoncel oraz mojej.
A teraz o rzekomych badaniach
geologicznych wykonanych przez
nowego w³aœciciela. Prawo Górnicze stanowi, ¿e badania geologiczne wykonuje siê wy³¹cznie za zgod¹
marsza³ka województwa. Maj¹ one
spe³niaæ okreœlone kryteria, a ich
wynikiem jest okreœlenie granic
z³o¿a oraz opis jego mi¹¿szoœci i
struktury. W tym celu wykonuje siê
przeciêtnie jeden odwiert na hektar
badanego obszaru. Na przeprowadzenie takich badañ w dzia³ce nr 88/
4 zgody marsza³ka nie by³o. I takich
badañ nie by³o. Twierdzê te¿, ¿e nie
ma dokumentacji opisuj¹cej istnienie z³o¿a ¿wiru w tej dzia³ce. Mówienie o jej istnieniu jest k³amstwem. Je¿eli jest jednak inaczej, a
burmistrz Karpowicz tak¹ wiedz¹
dysponuje, to ma ustawowy obowi¹zek powiadomienia prokuratury
o pope³nieniu przestêpstwa albo
mnie oskar¿yæ o znies³awienie.
Nie mo¿na na podstawie kilku
przypadkowo wykonanych odwiertów stwierdziæ, ¿e pod ziemi¹ jest
z³o¿e przemys³owe. Tego rodzaju
badanie nie wymaga koncesji i s³u¿y do okreœlenia noœnoœci gruntu
dla projektu budowlanego. Takie
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badania by³y wykonywane miêdzy
Po³chowem a Wêgorzynem, a tak¿e
przed sporz¹dzeniem projektu budowy wêgorzyñskiego gimnazjum.
No i na koniec kilka refleksji
wynikaj¹cych z logicznego myœlenia. Gdyby by³o tak jak twierdzi
burmistrz Karpowicz, ¿e dz. 88/4
zawiera cenne z³o¿a ¿wiru, to na
podstawie moich doœwiadczeñ ze
SKSM twierdzê, ¿e dyrekcja tego
zak³adu tematu by nie odpuœci³a,
tym bardziej, ¿e na dzia³ce 88/1
przez prawie 10 lat by³y zamontowane bardzo kosztowne urz¹dzenia
wydobywcze, które po wybraniu
wy¿ej opisanego z³o¿a – nawiasem
mówi¹c lichego – zosta³y zdemontowane. Gdyby tak by³o jak mówi
burmistrz Karpowicz, to nowy w³aœciciel cennych, ¿wironoœnych (jakoby) gruntów do dziœ na pewno
znalaz³by ju¿ nabywcê.
Ryszard Brodziñski
P.S. Uznajê za niebywa³y skandal fakt, ¿e burmistrz maj¹ca do dyspozycji ca³y aparat urzêdniczy, kancelariê prawn¹, dostêp do niezbêdnych informacji bêd¹cych w dyspozycji Geologa Wojewódzkiego,
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, dopuszcza siê poni¿ania godnoœci piastowanego urzêdu poprzez
manipulowanie faktami w celu prowadzenia prywatnych rozgrywek
personalnych.
Ubolewam, ¿e – zdawa³oby siê
myœl¹cy i rozwa¿ny – radny Wolter
w³¹czy³ siê w ur¹gaj¹c¹ zdrowemu
rozs¹dkowi kampaniê oszczerstw i
nienawiœci. Myœlê, ¿e w ten sposób
dokonuje osobistej zemsty za to, ¿e
w czasie pe³nienia funkcji burmistrza przez Pana Konarskiego nie
spe³niliœmy oczekiwañ jego i jego
rodziny co do warunków i mo¿liwoœci zakupu bardzo atrakcyjnie po³o¿onych nieruchomoœci w Wêgorzynie. A my po prostu uznaliœmy, ¿e
ich spe³nienie by³o niew³aœciwe z
uwagi na dobro wspólne mieszkañców.
R.B.
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C.D. DRAMATU Z LIPAMI W ROLI G£ÓWNEJ
Czytelnikom “Tygodnika £obeskiego” nale¿y siê
krótkie przypomnienie. Chodzi o lipy, opisane w czerwcowym wydaniu, w publikacji:
“Veto w sprawie lip”. Apel o
wysok¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹ odniós³ skutek. Wycinka 110 drzew, rosn¹cych
przy drodze wojewódzkiej 147, w miejscowoœci Troszczyno-Gostomin, nie uzyska³a zgody wójta gminy Radowo Ma³e. Donosi o tym równie¿ nasza gazeta w
wydaniu z 22 lipca b.r., w informacji p.t.: “Aleja lipowa zostaje”.
Chwa³a wójtowi, który powiedzia³:
“Byliœmy na miejscu i po oglêdzinach stwierdziliœmy, ¿e s¹ to zdrowe drzewa. Nie bêdziemy wycinaæ
tej piêknej alei”.
I tym samym projekt wycinki
110 drzew, o ponad 80-letniej tradycji klasyfikowanych (przez
kogo), ka¿de z osobna, jako drzewa
chore i suche, a podpisanych przez
p. Teresê Berczyñsk¹ z Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie /oddzia³ w
Stargardzie Szczeciñskim, poszed³
nie do prokuratury, jako, ¿e zawiera³ poœwiadczenie nieprawdy, a ad
akta. Ale niestety, to wcale nie koniec dramatu, przes¹dzaj¹cego o
losie troszczyñskich lip. Co prawda, “drogówka” od decyzji wójtowej nie odwo³ywa³a siê, ale projekt
za³o¿enia na wsi chodnika, okaza³
siê na tyle noœny, ¿e g³ówna przeszkoda, stoj¹ca na drodze ku nowoczesnoœci-stare lipy, sta³y siê najwa¿niejszym celem ¿yciowym i
motorem napêdowym do akcji
“byle wyci¹æ”, zorganizowanej
przez dziarskich mieszkañców wsi.
Biedne lipy nie wiedzia³y, ¿e
najwiêkszym zagro¿eniem dla
nich jest cz³owiek z najbli¿szego
s¹siedztwa. To on skazuje je, po 80
latach, w miarê spokojnego bytowania, by bez prawa ³aski, sz³y pod
topór. Ale prawdziwy dramat, którego jesteœmy œwiadkami, dotyczy
ludzi, którzy zapominaj¹, ¿e œwiat
jest ich domem. ¯e kontynent nasz
jest dzisiaj awangard¹ praktycznego poczucia odpowiedzialnoœci za
to, czy w naszej codziennej gonitwie za zyskiem i dobrobytem nie
zniszczymy otaczaj¹cego nas
œwiata. Czy chc¹c natychmiast
raju, nie pozostawimy naszym
dzieciom i wnukom kompletnie
zniszczonej i wyeksploatowanej
Ziemi. Europa to jedyne w dzisiejszym œwiecie miejsce, gdzie lasy
sadzi siê szybciej, ni¿ siê je wycina, gdzie stawia siê wiatrowe pola,
gdzie œmietnisko przed w³asnym
domem dyskwalifikuje jego gospodarza tak samo, jak gdyby bi³

¿onê czy nie posy³a³ dzieci do szko³y. Ekologia dzisiaj to codzienne
myœlenie o konsekwencjach naszego rozwoju i dobrobytu dla przysz³oœci gatunku i planety, ale jednoczeœnie wyró¿nik cz³owieczeñstwa
i jego kluczowa zasada to¿samoœci.
To¿samoœci globalnej, ale
przede wszystkim lokalnej. Bo tu i
teraz, dokonuj¹ siê wybory o niezwykle etycznej odpowiedzialnoœci, wymagaj¹ce od obywatela minimum dobrego smaku - i jak uj¹³ to,
by³y prezydent RP - Lech Wa³êsa mo¿emy postawiæ na ekologiê, albo
wszystko zabetonowaæ. A œwiat bez
drzew jest mniej zdrowy i, co tu
du¿o mówiæ, brzydki-kwituje-prof.
Jadwiga Staniszkis. Perspektywa
ogl¹du brzydkiego œwiata i brzydkich ludzi nie napawa optymizmem.
Jak¿e ¿a³osnym wydaje siê staruszek, który dr¿¹cym g³osem nawo³uje do wyciêcia drzew, bo sa stare
i spróchnia³e. Czy¿by obawia³ siê,
¿e prze¿yj¹ go? Dla pani zaœ, du¿o
m³odszej, aczkolwiek, te¿ ju¿ w
s³usznym wieku, nie szkoda wycinaæ lip, bo wcale nie s¹ takie stare.
Co prawda nie pamiêta tego, ale
starszy brat jej mówi³, ¿e za jego
czasów lipki by³y takie ma³e (lata
60-te-lipy oko³o 30-letnie). Akcja
“ci¹æ” nabiera rumieñców i zaczyna
obrastaæ w tak¹ argumentacjê, która
“drogówce” nigdy nie przysz³aby
do g³owy. Stare przys³owie mówi:
“Gdzie diabe³ nie mo¿e, tam babê
poœle”. Ale tym razem, w b³yskawicznym tempie uda³o mu siê omamiæ, nie jedn¹ a kilka niewiast z
gatunku tych, “co to ka¿dego mog¹
wyprowadziæ w pole”. Z wszystkich
wypowiedzi przebija jedno. •ród³em wszelkiego z³a s¹ lipy: zagra¿aj¹ ¿yciu, zdrowiu, mog¹ zniszczyæ dorobek ca³ego ¿ycia, domostwa, linie energetyczne, utrudniaj¹

komunikacjê, a przede wszystkim
œmiec¹ i brudz¹ wokó³. Dla w³aœcicielki przydro¿nego ogródka kwiatowo-warzywnego lipa to synonim
z³a, bo zaœmieca jej teren, wiêc niech
tam chodników nie zak³adaj¹, byle
lipy wyciêli. I nie ma w tym przypadku zupe³nie znaczenia, ¿e taki ogródek bez os³ony drzewnej, bêdzie
emitowa³ takie iloœci o³owiu, “i¿
gwóŸdŸ do trumny” murowany.
Ale co tam zaœmiecanie? Mo¿na
nie zwracaæ nañ uwagi i uznaæ je za
“oczywist¹ oczywistoœæ”. Jest siê
wtedy rozgrzeszonym z koniecznoœci dbania o estetykê obejœcia. I tak
przecie¿ wiatr liœci nawieje.
Diabelskie wp³ywy lip s¹ stokroæ gorsze na psychikê. Zw³aszcza
dla samotnych kobiet. Noce pod lipami nios¹ strach, bezsennoœæ i poczucie zagro¿enia. Bezbronna kobieta w ³ó¿ku, w kontakcie z lipowym pniem by³aby bez szans. A
mo¿e tylko muœniêciem ga³¹zki
wszystko skoñczy³oby siê? Tylko,
której lipy? Najlepiej wszystkie wyci¹æ. I te z naprzeciwka te¿. Prognoza
pogody zapowiada wiatry. Kierunek zmienny. Niewa¿ne. Biednemu wiatr
zawsze w oczy.
Kobiety zaœ, które maj¹ mê¿ów,
wcale nie mniej s¹ zestresowane. Ich
niepokój przenosi siê na dzieci/
dziecko-sztuk jeden/. W ka¿dej
chwili mo¿e ono przecie¿ zgin¹æ,
n.p. w drodze do szko³y pod ko³ami
pêdz¹cego tira. Dla tego dziecka nie
¿al poœwiêciæ alejê lipow¹. A w ogóle, gdyby wyci¹æ wszystkie okoliczne drzewa, jakby wówczas poszerzy³yby siê horyzonty umys³owe
wieœniaków i perspektywa widzenia
dla kierowców? Gdyby tak kombajnem da³o siê drzewa skosiæ? Do tego
typu sprzêtu polskie drogi s¹ w ogóle nie przystosowane. Ale czy to
wina lip? Od lipy czy od cz³owieka

zale¿¹ plany architektoniczne i
rozwi¹zania kszta³tuj¹ce gospodarowanie przestrzeni¹? Czy w
pogoni za nowoczesnoœci¹, koniecznie musimy niszczyæ tradycjê? Zw³aszcza, ¿e najpierw idzie
dzia³anie, a po fakcie dopiero
myœl. W takim razie, ju¿ teraz nale¿y pisaæ podania o pozwolenia
na budowê domków na lipach. A
tymczasem nie zatruwajmy lipom
¿ycia. To przestêpczy czyn. Ten,
kto samowolnie przyczynia siê do
niszczenia drzewa, takiego, jak
lipa z alei troszczyñskiej, mo¿e byæ
ukarany, bagatelka, kar¹ pieniê¿n¹
/wymiar œrednicy na wysokoœci1,30m/ rzêdu 40-50tys. z³otych.
Dotyczy to równie¿ dewastacji i
okaleczeñ kory/sic/-informacja dla
tego, co jest za, a nawet przeciw.
Poniewa¿ rachunek ekonomiczny
ca³ego przedsiêwziêcia nigdy nie
by³ brany pod uwagê, to warto wiedzieæ, ¿e sama ekspertyza drzewa,
wskazanego potencjalnie do wyciêcia, wynosi - 200z³.,plus koszta
dojazdu eksperta. Skoro lipy maj¹
byæ wycinane na ¿yczenie, a konieczna do tego jest opinia bieg³ego, potwierdzaj¹ca, czy drzewo
jest chore czy zdrowe, to koszta te
winny ponosiæ osoby zainteresowane spraw¹.
Przetrzebienie szpaleru drzew
nie daje “drogówce” ¿adnych
mo¿liwoœci do realizacji inwestycji wed³ug standardów unijnych.
Mowy wiêc nie ma o k³adzeniu
chodnika. Na co wiêc mog¹ liczyæ
mieszkañcy Troszczyna?
Je¿eli szatañski plan siê powiedzie - na fetowanie zwyciêstwa w piekle. Bo piek³o jest ju¿
wybrukowane. I bynajmniej droga, która tam prowadzi, to nie aleja lipowa. Tak, czy owak - potrzebne s¹ egzorcyzmy.
Zet
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Po
konsultacjach
stwierdziliœmy, ¿e media w
niczym nam nie pomog¹.
Stanêliœcie pañstwo po
stronie zwolenników zachowania drzew w naszej
miejscowoœci i prawdopodobnie nie zmienicie swojej postawy.
Mieliœmy mieæ w Troszczynie chodnik, mia³o siê
nam ¿yæ bezpieczniej.
MIA£O! Tymczasem pozostaje
nam – dziêki miêdzy innymi
dzia³aniom “tygodnika ³obeskiego” – czekaæ a¿ te, jak to pan
redaktor okreœli³, zabytkowe
drzewa, któregoœ dnia przyczyni¹ siê do czyjeœ tragedii. A wiêc
czekajmy, tylko czy ktoœ z Was,
obroñców lip, weŸmie na swoje
barki odpowiedzialnoœæ za
œmieræ lub kalectwo któregoœ z
nas?
Fakt, ¿e przydro¿na lipa
przewracaj¹c siê podczas wichury uszkodzi³a dom jednemu z
mieszkañców jeszcze nic nie
znaczy, bo przecie¿ nikt nie
zgin¹³, prawda?

Dla pana redaktora s¹ to zabytkowe drzewa, dla nas natomiast (prawie 40-tu mieszkañców Troszczyna) drzewa
œmierci.
Smutne, ¿e to o drzewa toczy
siê walka a nie o nas. Przera¿a
znieczulica niektórych mieszkañców Troszczyna. Nie s¹dzi
pan, ze realizacja tych piêknych
idei, jakimi s¹ ochrona przyrody i ekologia nie mo¿e odbywaæ
siê kosztem ¿ycia i zdrowia nas,
mieszkañców.
Dostrzega pan tylko piêkno
i zabytkowoœæ alei lipowej w
Troszczynie, natomiast zupe³nie ignoruje zagro¿enia powodowane przez te drzewa. Œwiadczy to wy³¹cznie o braku elementarnego szacunku dla ¿ycia
i zdrowia nas wszystkich,
uczestników ruchu drogowego.
Zdrowie i ¿ycie ludzkie jest
wartoœci¹ bezcenn¹. Niech to
pos³u¿y jako maksyma i niech
obroñcy œrodowiska o tym nie
zapominaj¹ za wszelk¹ cenê
d¹¿¹c do celu Z powa¿aniem
Wanda Pich
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PIGMEJ CLUB
Zaczê³o siê szóstego maja 1960
r., gdzie dziœ Stacja Diagnostyczna
– Naprawy Szybkie; tam w³aœnie –
inicjatorzy, pomys³odawcy i wykonawcy: Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej “B³yskawica”, Zarz¹d
Powiatowy ZMS. Ruszy³o z kopyta: tañce – radio z adapterem, kilka
p³yt, reszta – wiêkszoœæ oczywiœcie
– zakazany ideologicznie towar
z przemytu, z prywatnych kolekcji,
tak¿e Heñka Sawickiego, pseudo
artystyczne “Fabian”, który w tym
roku ze Szczecina na parê miesiêcy
do £obezu z zespo³em “Cienie”
i tutaj, w “Pigmeju”. szykowa³ siê
do podboju estrad. “Pigmej Club”
tak napisa³ Bolek Sza³kiewicz, nad
oknami od strony boiska. Kazik Ma³ecki – pomys³odawca zaakceptowa³ i tak zosta³o. Polecia³o: stó³ do
pingponga, tañce, bryd¿, gry œwietlicowe, tak wtedy nazywa³ siê cymbergaj, no i turystyka w okolicy
i dalej. Bywa³o skandalicznie bo
nieobyczajnie, to co teraz norma,
wtedy wyg³upem. Wiêc ró¿nego
rodzaju naciski i ograniczenia: bo to
wicie-rozumicie, ten-tego, te-rzeczy, wiêc dobrze by by³o – trzeba,
musisz, koniecznie nale¿y, ¿eby ten
tego te rzeczy – rozumicie…
By³ M³odzie¿owy Klub Kultury
“P i g m e j C l u b”, w sprawozdaniach. Jak najbardziej wizytówka na
województwo i Polskê, gdzie tak¿e
kluby. Mo¿e nie takie ciasno-w³asne, ale Kluby. Adam Ilewicz przewodnicz¹cy Rady Klubu zezna resztê. Na razie o niesfornej ideologicznie œwielicy tyle. Nie kszta³towa³a
ona, nie wychowywa³a w kierunku
po¿¹danego og³upiania. Jeœli ju¿ to
buntowa³a. Nieuporz¹dkowane rozwichrzenie le¿a³o u podstaw organizacyjnych: Samozaradnoœæ, Samowystarczalnoœæ i Samopotrzebnoœæ. W roku 1963 Klub przygarnia
Powiatowy Dom Kultury, gdzie dziœ
kino “Rega” by³ on, a przedtem Sala
Miejska. W niej: zabawy, masówki,
akademie, wystêpy, wystawy, targi,
pokazy, zawody sportowe, wiece,
zebrania, pokazowe rozprawy s¹dowe…
Wieczory, nie tylko taneczne,
tak¿e poetyckie, literackie. Pytajcie
Sabiny Bil, bo ona to przede wszystkim. Plenery i wystawy fotograficzne, turnieje recytatorskie, Teatry

Poezji, Klub Krótkiego Filmu, spotkania z aktorami i pisarzami, wystêpy teatru “Krypta”, koncerty
muzyki przy œwiecach i kawie, bale:
ga³ganiarzy i przebierañców, karnawa³owe. Sylwestrowe, Andrzejkowe, Rybki, Œledziki, turnieje –
rozgrywki szachowe i bryd¿owe.
To by³ punkt, miejsce, skrzynka,
gdzie: listwy, deski, gwoŸdzie, cos
tam zawsze mo¿na by³o zrobiæ, bo
byli ochotni i zdolni. Nale¿a³o tylko
zagrzaæ, wskazaæ cel, kierunek,
istotnoœæ, sens. To byli przecie¿
normalni, zwyczajni ludzie, tacy
sami jak teraz, zawsze i wszêdzie.
Potrzebna jest tylko si³a sprawcza,
która ich uruchomi – chwytliwy
i poruszaj¹cy wyobraŸniê pomys³…
Tak jak i teraz. Bez ma³a po trzydziestu latach utajonego letargu, na
tamtych korzeniach (Pigmej), nowe
pêdy. Zbyszek, on jest tym pêdem,
który robi interes. Pozornie. To tylko chyba powierzchnia. Pod
spodem tego interesu jest coœ wiêcej
i bogaciej. Bo niby sk¹d i dlaczego
STILL BLUES tak chêtnie tam grywa? Wali siê tam wiara na piwo,
posiedzieæ na sto³kach przy barze.
Niewymuszona atmosfera, przytulnoœæ – jak u siebie: znajomi, koledzy, uœmiechy, ¿yczliwoœæ, szacunek, sympatia. Jakim – kim by siê
nie by³o, zawsze przecie¿ jest siê
cz³owiekiem. Tego potrzebujemy
my – ka¿dy i taka jest sk³adowa
naszych codziennych potrzeb.
¯ycie nigdy nie by³o idealnie wyrównan¹ p³aszczyzn¹; zawsze wieloœæ: do³y, w¹wozy, jary, niziny, zapadanie, pagórki, wzniesienia. Nasza wielop³aszczyznowoœæ, która
zmiennie-przemienna pulsuj¹cych
odmian rytmem: tak i inaczej, raz,
dwa, trzy, cztery, piêæ. Od szczêœliwego przypadku do zbiegu trafionych szczêœliwie okolicznoœci. Rozumie i nie rozumie: czarne, bia³e,
zimne, gor¹ce, mokre, suche, barwy, kolory, temperatury, konsystencje, treœci, zawartoœci, teksty, podteksty, znaczenia, nadania, chcenia.
pragnienia, ¿yczenia, d¹¿enia. Wielopoziomowa wartoœæ przejawów
i objawów. To my, to wy, to one.
Wszyscy razem i ka¿dy z osobna.
Jak py³ kropli, okruch czegoœ co
jest. A potem.
leon

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

MOTORYZACJA

US£UGI

£obez

Citroen po wypadku sprzedam.
Ogl¹daæ: PHU “Daniel” £obez. Tel.
601 856 615.

Region

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.
Kupiê s³omê - ka¿d¹ iloœæ. Tel.
091 397 19 51, 509 288 386.

MIESZKANIA

£obez
Poszukujê mieszkania dwupokojowego lub kawalerki do wynajêcia na
terenie £obza. Tel. 663 768 443.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2-pokojowe, 45,8 mkw. w bloku
przy ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.
Q 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.

Gryfice
Poszukuje do wynajecia mieszkania lub pokoju w gryficach lub okolicy w okresie wrzesien - marzec.
kontakt 692489619
Sprzedam mieszkanie przy ul. Akacjowej 11 o pow. 54 mkw. Kontakt:
091 384 86 79, 608 221 702.
Zamienie mieszkanie w³asnoœciowe 40 mkw z ogrzewaniem gazowym na kawalerkê w³asnoœciow¹ w
Trzebiatowie lub Gryficach (z rozliczeniem). Tel. 091 384 48 64.

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 587 438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q 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.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195
65 r 15 goodrich, przebieg 5000 km,
cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTi (diesel), 6 bieg., bordowy metalik, rok prod 12.2004,
przeb. 105000 km, bezwypadkowy,
ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel, zadbany. Nowe: tarcze,
klocki hamulcowe przód i ty³, kompletny rozrz¹d, olej, filtry, przegl klimat., opony letnie, cena 47500 z³,
tel: 0605 522 340

US£UGI

Gryfice
Pogotowie komputerowe, serwis
komputerów na miejscu u klienta, w
domu, firmie. kontakt: 515-950-999
/ www.f4.net.pl
Cyklinowanie, uk³adanie parkietów
oraz paneli pod³ogowych i œciennych, malowanie. Tel. 782 606 907.

US£UGI ZIEMNO-BUDOWLANEus³ugi minikopark¹, przy³¹cza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, równanie terenu, okopywanie i izolowanie fundamentów, uk³adanie polbruku, elewacje.
tel. 602 43 69 72
Tynki maszynowe, cementowo wapienne, gipsowe. Tel. 512 765 501.
Wynajmê pokoje (1,2,3 osobowe) w
Ko³obrzegu 40z³/osoba lub wynajmê mieszkanie 3 pokojowe (150 z³/
doba) i 4 pokojowe (200 z³/doba).
Tel. 0 692 683 475.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

£obez

Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

Zatrudniê mechanika samochodowego, wulkanizatora z prawem jazdy kat. B. Tel. 502 770 760.

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

Poszukuje osoby odpowiedzialnej
do opieki nad 11-sto miesiêcznym
dzieckiem. Tel. 669 901 107.

Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
Niemiecki – t³umaczenia przysiêg³e
i zwyk³e - Drawsko Pom. Tel. 0600
164 426, 094 363 33 75.

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.
Zatrudniê opiekunkê do dziecka.
Tel. 513 067 900.
Poszukujê pracownika do renowacji sprzêtu AGD. Umowa zlecenie.
Tel. 509 760 110.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Sprzedam dzia³kê budowlana
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam nieruchomoœæ w £obzie
– dzia³ka przemys³owa 2.449 mkw.
z rozpoczêt¹ budow¹. Tel. 601 590
620, 091 397 39 40.
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej 18 o pow. 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o
pow. 72,10 mkw. Tel. 607 588 115.
Sprzedam dzialkê budowlan¹
uzbrojona o pow. 602 m.kw.W £ebzie ul. Czcibora 2
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.
Sprzedam gara¿ w Wêgorzynie ul.
3 Maja. Tel. 608 813 947.

Gryfice

Dzia³kê 3300 mkw. –50,00 z³ za 1
mkw. sprzedam, Gryfice Osada
Zdrój. Tel. 091 384 39 52.
Wynajmê lokal po remoncie w Kamieniu Pomorskim 33 mkw. na gabinet, us³ugi lub kancelariê. Lokal
po³o¿ony w centrum miasta, cena
do uzgodnienia, nr kontaktowy:
607-525-247.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

PRACA

Region
Eurojob Polska zatrudni do
pracy we Francji pracowników
budowlanych, spawaczy i
elektryków oraz kucharzy,
pokojowe i kelnerów. Kontakt:
Ko³obrzeg, ul. E. Gierczak 38,
kolobrzeg@eurojobpolska.pl, tel. 662 195 036.
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NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam 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.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

MIESZKANIA

Œwidwin
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Œwidwinie kuchnia, ³azienka,wc,du¿y przestronny przedpokój,balkon,piwnica. CENA DO NEGOCJACJI TEL.602150713

Drawsko Pom.
Sprzedam mieszkanie 2 – pok. W
Drawsku Pom. oraz dzia³kê w³asnoœciow¹ o pow. 5 arów. Tel. 509 712 003.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

INFORMACJE

Pomó¿my ¿yæ
(£OBEZ) O tym, ¿e ³obzianie maj¹ dobre serce
mo¿na siê by³o przekonaæ w minionym tygodniu, podczas spontanicznie zorganizowanej
akcji na rzecz zbierania pieniêdzy dla Mariusza
Mazura.
W minionym tygodniu przyjaciele Mariusza Mazura zorganizowali spontaniczn¹ imprezê charytatywn¹ na rzecz zbiórki pieniêdzy na
drogie lekarstwa konieczne dla ratowania zdrowia.
Wówczas to do lokalu “Stodo³a”
przybyli: Mistrz Œwiata w Kick
Boxingu, Miss Polski 2008 r. Klaudia Ungerman oraz piêæ dziewcz¹t
tañcz¹cych w zespole “Iskra”, które
na ten dzieñ przygotowa³y w³asny
uk³ad choreograficzny, by choæ w
niewielkim stopniu wp³yn¹æ na wysokoœæ zbiórki pieniêdzy. Tak wiêc
w “Stodole” odby³a siê walka bokserska, pokaz tañca oraz licytacja.
Impreza trwa³a trzy godziny.
Wprawdzie przysz³o na ni¹ sporo
osób, wielu mieszkañców £obza

jednak nie wiedzia³o, ¿e taka akcja
siê odbywa. Wszystko za spraw¹
poœpiechu, z jakim przyjaciele organizowali imprezê. Owocem akcji
by³a zebrana kwota w wysokoœci
7150 z³. To zaledwie kropla w morzu
potrzeb, bowiem leczenie M. Mazura jest drogie; na lekarstwa wystarczaj¹ce na 20 dni konieczna jest
kwota 100 euro. Dlatego wszyscy,
którym nie jest obojêtny los ³obzianina mog¹ wp³acaæ datki na konto:
Bank PKO BP Drawsko Pomorskie
49 1020 2847 0000 1002 0006 1747
z dopiskiem:"dla Mariusza".
Wszystkie osoby, które wyst¹pi³y w stodole, uczyni³y to charytatywnie. Do £obza przyjecha³y równie¿ na koszt w³asny. Za darmo te¿
zosta³ udostêpniony lokal.
mm
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Zatrudniê
do przyuczenia

w zawodzie

drukarza.
Kontakt:
tel. 091 397 37 30,
504 042 532
lub osobiœcie £obez,
ul. S³owackiego 6.

Reklama
Tel./fax
091
3973730
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Sarmata Dobra – Odra
Chojna 4:0 (2:0)
Pi³karze Sarmaty Dobra znakomicie wystartowali w rozgrywkach o mistrzostwo V ligi. W
sobotê na stadionie w Dobrej w inauguracyjnym
meczu, po dobrej i skutecznej grze pokonali 4:0
jednego z faworytów V ligi, dru¿ynê Odry Chojna. Mecz u³o¿y³ siê bardzo szczêœliwie dla Sarmaty, gdy¿ ju¿ w 5 min.
£ukasz Olechnowicz wykorzysta³ dobre podanie Damiana Padziñskiego i z bliskiej odleg³oœci zdoby³
bramkê dla gospodarzy. Szybko zdobyta bramka sprawi³a, ¿e w szeregach
goœci, mimo ich wiêkszego pi³karskiego doœwiadczenia, z up³ywem
czasu w akcjach ofensywnych wkrada³a siê coraz wiêksza nerwowoœæ.
Mimo optycznej przewagi w polu ich
akcje koñczy³y siê najczêœciej 20-25
metrów przed bramk¹ Sarmaty, b¹dŸ
koñczy³y siê interwencj¹ dobrze tego
dnia dysponowanego m³odego bramkarza Sarmaty Marcina Kamiñskiego. Najbli¿ej do zdobycia bramki pi³karze z Chojny mieli w 12 i 35 min.
meczu, kiedy to w pierwszym przypadku pi³ka wyl¹dowa³a na poprzeczce bramki Sarmaty a w drugim napastnik goœci z 4 m pos³a³ pi³kê ponad
bramk¹. W 45 min. £ukasz Olechnowicz strzeli³ swoj¹ drug¹ bramkê ( tym
razem podaj¹cym pi³kê by³ Damian
Dzierbicki) czym pogr¹¿y³ udaj¹cych
siê na przerwê pi³karzy goœci.
Druga po³owa toczy³a siê przy
optycznej przewadze goœci natomiast
pi³karze Sarmaty bardzo czêsto groŸnie kontratakowali. Jeden z takich
kontrataków w 71 min. skoñczy³ siê
kolejn¹ bramk¹ dla Sarmaty, Damian Padziñski ponownie „obs³u¿y³” £ukasza Olechnowicza a ten
strzelaj¹c „hat tricka” zrobi³ sobie
mi³y prezent urodzinowy. Czwarta
bramka pad³a dla Sarmaty po wielkim zamieszaniu na polu karnym
Odry. Akcjê zapocz¹tkowa³ Damian

Padziñski lecz po jego strzale z
ostrego k¹ta pi³ka trafi³a w s³upek,
odbit¹ od s³upka pi³kê próbowa³
umieœciæ w bramce Wojtek Bonifrowski, lecz wybi³ j¹ obroñca goœci, pi³kê przej¹³ £ukasz Olechnowicz lecz jego strza³ tak¿e obroni³
obroñca, jednak tym razem pi³ka
trafi³a do Krzysztofa Kieruzela,
który skutecznie umieœci³ j¹ w
bramce Odry ustalaj¹c wynik na 4:0
dla Sarmaty. Tak wysokie zwyciêstwo spowodowa³o, ¿e Sarmata zosta³ pierwszym liderem V ligi.
Oprócz wysokiego zwyciêstwa napawa optymizmem fakt, ¿e Sarmata
zagra³ skutecznie a przede wszystkim bardzo m¹drze taktycznie tworz¹c przy tym bardzo zgrany kolektyw bez s³abych punktów.
Sk³ady dru¿yn: Sarmata - M. Kamiñski, D. Dzierbicki, Jaszczuk, E.
Kamiñski, Bonifrowski, Za³êcki,
Padziñski, Kieruzel, Pacelt, Mêdrek, Olechnowicz oraz Marciniak,
Dorsz, M. Dzierbicki, Miko³owski,
Dudek, Olejnik, Gude³ajski,
Odra Chojna – Bindas, £êczewski,
Dêbicki, Grabowski, Bicyk, Gregu³a, Zatorski, Turkiewicz, Kwiatkowski, Ruszar, Nowak oraz Pawelec, Piotrowski, Kusiak, Andrzejewski, Ferfet, Orman, Kasztelan
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Olechnowicz 3 (5’, 45’, 71’), Kieruzel 77’.
estan
Juniorzy Sarmaty pokonali Odrê
7:2 bêd¹c przez ca³y mecz zespo³em
dominuj¹cym.

Zaproszenie na bieg
Grand Prix £obza
£obeski
Klub
Biegacza
„Trucht” zaprasza na trzecie w tym
roku zawody biegowe pod nazw¹
Grand Prix £obza „Cztery Pory
Roku” na dystansie 12 km.
Zawody odbêd¹ siê 24 sierpnia
br. start o godzinie 11.00. Zapisy do
biegu w dniu zawodów od godz.
9.00 do 10.45. na Stadionie Miej-

skim w £obzie. Wpisowe 10 z³.
Po biegu na zawodników czekaæ
bêdzie poczêstunek i ch³odne napoje. Dla najlepszych trzech zawodników i zawodniczek przewidziano
pami¹tkowe puchary, a wœród
wszystkich startuj¹cych w zawodach zostan¹ rozlosowane nagrody
rzeczowe.
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Podró¿ sentymentalna

SZAFANS
I STARA DOBRZYCA

Zaplanowaliœmy wycieczkê rowerow¹ na pi¹tek 15.08.2008 r. W
trakcie ustalania trasy rajdu pad³a
tajemniczo i nietypowo brzmi¹ca
nazwa - Szafans. Nasi znajomi zapragnêli odwiedziæ miejsce gdzie
spêdzili dzieciñstwo. Szafans to
dawna kolonia wsi Mo³stowo, po³o¿ona wœród pól, nieopodal rzeki
Mo³stowej. Od wsi dotrzeæ tam
mo¿na brukowan¹ alej¹ kasztanow¹. OdnaleŸliœmy to miejsce na
mapie i wyznaczyliœmy trasê: £obez
– Worowo – Rusinowo – Szafans –
Mo³stowo – Stara Dobrzyca – Starogard – £obez. Dystans przewidzieliœmy na 60 km.
Wyruszyliœmy chmurnym porankiem, zaciekawieni i podekscytowani. Po drodze uda³o siê nam
rozwi¹zaæ jeszcze jedn¹ niewiadom¹. Z pomoc¹ mieszkañców wsi
Worowo odnaleŸliœmy k³adkê
umo¿liwiaj¹c¹ przeprawê przez
rzekê Regê w pobli¿u wsi. Czuliœmy
siê jak odkrywcy i nawet si¹pi¹ca z
nieba m¿awka nie by³a w stanie
zniechêciæ nas do dalszej podró¿y.
Leœnymi duktami, polnymi œcie¿kami, podziwiaj¹c wiejskie koœció³ki i
zagrody dotarliœmy do miejsca no-

sz¹cego niespotykan¹ nazwê Szafans. Po znajduj¹cych siê tam niegdyœ dwóch budynkach mieszkalnych i zabudowaniach gospodarczych nie pozosta³ niemal œlad. Jedynie stary, zdzicza³y sad przypomina, ¿e niegdyœ mieszkali tu ludzie.
A mimo to naszym oczom ukaza³
siê uroczy, fascynuj¹cy widok. Po
obu stronach zagubionej wœród pól
drogi - okaza³e jab³onie, grusze,
œliwy. Spacerowaliœmy wœród wysokich traw i solidnych drzew. Zrywaliœmy owoce. Do dziœ pamiêtam
niezrównany smak tych jab³ek. Takich aromatów i smaków nie znajdziemy w supermarketach. S¹ jeszcze takie magiczne miejsca… A
mo¿e to opowieœci Teresy i S³awka
spowodowa³y, ¿e w naszej wyobraŸni o¿y³ œwiat, który ju¿ nie istnieje:
tu by³a piwnica, a tam dom babci, a
nad rzek¹ dziadek ³apa³ ryby. Ca³y
nieistniej¹cy ju¿ œwiat jak ¿ywy…
Œwiat ich dzieciñstwa.
i ja te¿ tam by³em ...
El¿bieta Jankowska, Adam Kogut - Klub Turystyki Rowerowej;
adamku@vp.pl
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Humor

Jak daæ kotu tabletkê
1. WeŸ kota na rêce i otocz go lewym ramieniem tak, jak siê trzyma niemowlê. Umieœæ palec wskazuj¹cy i kciuk prawej reki po obu stronach pyska
i naciœnij lekko trzymaj¹c tabletkê w pozosta³ych palcach prawej reki. Gdy
kot otworzy pysk wpuœæ tabletkê, pozwól kotu zamkn¹æ pysk i prze³kn¹æ.
2. Podnieœ tabletkê z pod³ogi i wyci¹gnij kota spod tapczanu. Ponownie
otocz kota lewym ramieniem i powtórz ca³y proces jeszcze raz.
3. Wyci¹gnij kota z sypialni i wyrzuæ rozmem³an¹ ju¿ tabletkê.
4. Wyjmij now¹ tabletkê z opakowania, otocz kota lewym ramieniem
jednoczeœnie trzymaj¹c lew¹ rêk¹ wierzgaj¹ce tylne nogi. Rozewrzyj pysk
kota i palcem wskazuj¹cym prawej rêki wepchnij tabletkê tak g³êboko, jak
siê da. Przytrzymaj kotu zamkniêty pysk i policz do dziesiêciu.
5. Wyci¹gnij tabletkê z akwarium a kota z garderoby. Zawo³aj ¿onê do
pomocy.
6. Przyduœ kota do pod³ogi klinuj¹c go miêdzy kolanami jednoczeœnie
trzymaj¹c wierzgaj¹ce przednie i tylne ³apy. Nie zwracaj uwagi na niskie
warcz¹ce odg³osy wydawane w tym czasie przez kota. Niech ¿ona przytrzyma g³owê kota jednoczeœnie wpychaj¹c mu drewnian¹ linijkê miêdzy zêby.
Nastêpnie wsuñ tabletkê wzd³u¿ linijki miêdzy rozwarte zêby i intensywnie
pog³aszcz kota po gardle co sk³oni go do prze³kniêcia.
7. Wyci¹gnij kota siedz¹cego na karniszach i rozpakuj now¹ tabletkê.
Zanotuj sobie, ¿eby wymieniæ firanki. Pozbieraj kawa³ki porcelany z pot³uczonej wazy, mo¿esz je posklejaæ póŸniej.
8. Owiñ kota w rêcznik k¹pielowy, a nastêpnie niech ¿ona po³o¿y siê na
kocie tak, ¿eby tylko jego g³owa wystawa³a spod jej pachy. Umieœæ tabletkê
w œrodku plastikowej rurki do napojów. Przy pomocy o³ówka otwórz kotu
pysk i wcisn¹wszy rurkê miêdzy rozwarte zêby mocno wdmuchnij tabletkê
do œrodka.
9. SprawdŸ na opakowaniu, czy tabletki nie s¹ szkodliwe dla ludzi, a
nastêpnie wypij jedn¹ butelkê piwa, ¿eby pozbyæ siê nieprzyjemnego smaku w ustach. Zabanda¿uj ¿onie rozdrapane ramiê, a nastêpnie przy pomocy
wody z myd³em usuñ plamy krwi z dywanu.
10. Przynieœ kota z altanki s¹siada. Rozpakuj nastêpn¹ tabletkê. Przygotuj nastêpn¹ butelkê piwa. Umieœæ kota w drzwiczkach od kredensu tak,
¿eby przez szczelinê wystawa³a tylko jego g³owa. Rozewrzyj mu pysk
³y¿eczk¹ od herbaty i przy pomocy gumki recepturki strzel tabletk¹ miedzy
rozwarte zêby.
11. Przynieœ œrubokrêt i przykrêæ wyrwane zawiasy z drzwiczek na swoje
miejsce. Wypij piwo. WeŸ butelkê wódki. Nalej do kieliszka i wypij. Przy³ó¿ zimny kompres do policzka i sprawdŸ, kiedy ostatnio by³eœ szczepiony
na tê¿ec. Przemyj policzek wódk¹ w celu zdezynfekowania rany i wypij
kolejny kieliszek aby ukoiæ ból. Podart¹ koszulê mo¿esz ju¿ wyrzuciæ.
12. Zadzwoñ po stra¿ po¿arn¹, ¿eby œci¹gnêli tego pier… kota z drzewa.
Przeproœ s¹siada, który wjecha³ samochodem w p³ot próbuj¹c omin¹æ kota
przebiegaj¹cego przez ulicê. Wyjmij kolejn¹ tabletkê z opakowania.
13. Skrêpuj tego drania przy pomocy sznurka od bielizny zwi¹zuj¹c
razem przednie i tylne ³apy, a nastêpnie przywi¹¿ go do nogi od sto³u. WeŸ
grube, skórzane rêkawice ogrodnicze. Wciœnij tabletkê kotu do gard³a popychaj¹c du¿ym kawa³kiem polêdwicy wieprzowej. Ju¿ nie musisz byæ delikatny. Przytrzymaj g³owê kota pionowo i wlej mu dwie szklanki wody
wprost do gard³a, ¿eby sp³ukaæ tabletkê.
14. Wypij pozosta³¹ wódkê z butelki. Pozwól ¿onie zawieŸæ siê na pogotowie. SiedŸ spokojnie, ¿eby doktor móg³ zaszyæ ci ramiê i wyj¹æ resztki
tabletki z oka. Po drodze do domu wst¹p do sklepu meblowego i kup nowy
stó³.
15. Zadzwoñ do schroniska dla zwierz¹t, ¿eby zabrali tego mutanta z
piek³a rodem i sprawdŸ, czy w pobliskim sklepie zoologicznym nie maj¹
chomików.
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Kronika powiatu ³obeskiego
Marta i Karolina - najlepsze przyjació³ki

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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FESTYN

ŒWIÊTO PRZYJACIÓ£
KARWOWA
Z³ama³ zakaz s¹dowy
(RESKO) 13 sierpnia w godzinach wieczornych policja zatrzyma³a Kazimierza B. Reszczanin kierowa³ rowerem pomimo zakazu wydanego przez S¹d Rejonowy w
£obzie.

Zniszczony przystanek
(WOROWO) Noc¹ z 12 na 13
sierpnia nieznany sprawca zniszczy³ wiaty przystanku autobusowego. Straty oszacowano na oko³o 100
z³. Koszt ten bêdzie musia³ pokryæ
Urz¹d Miejski w £obzie.

Kolizja drogowa
(£OBEZ) 13 sierpnia przy ul.
Rapackiego, dosz³o do kolizji pojazdów. Kieruj¹cy samochodem
marki VW T5 Waldemar C, zderzy³
siê z Marcinem B., kierowc¹ Citroena. W wyniku kolizji uszkodzeniu
uleg³y lusterka boczne aut.

Kradzie¿ w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) Pomiêdzy
19 czerwca a 7 sierpnia nieustalony
sprawca dokona³ demonta¿u i kradzie¿y uziemienia miedzianego z
wie¿y telefonii komórkowej o d³ugoœci 60 metrów z by³ej bazy PRG.
Straty w wysokoœci oko³o 2000 z³
ponios³o PTK Centertel „Orange”

NietrzeŸwy kierowca
(£OBEZ) Noc¹ 13 sierpnia policja zatrzyma³a Mateusza T. Kierowca poloneza by³ pod wp³ywem
alkoholu. Badanie wykaza³o 0,19
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
(RESKO) 12 sierpnia w godzinach wieczornych policja zatrzyma³a Stefana W., który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu.
Rowerzysta mia³ 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizje na drodze
(POLICKO – WÊGORZYNO)
12 sierpnia w trakcie manewru wymijania siê samochodu Toyota
Landcruiser kierowanego przez
Mateusza C. z nieustalonym pojazdem, spod ko³a tego drugiego wylecia³ kamieñ, który uszkodzi³ przedni¹ szybê w Toyocie. Kilka godzin
póŸniej w Wêgorzynie przy ul.
Grunwaldzkiej, dosz³o do zderzenia
samochodów Fiat Punto którego
kierowc¹ by³ Edward G. oraz Fiatem
Uno, którego kierowa³ Henryk J.

Kierowcy nie zachowali ostro¿noœci podczas w³¹czania siê do ruchu.

Wandal wybija szyby
(£OBEZ) 11 sierpnia nieznany
sprawca wybi³ szybê w witrynie
sklepu przy ul. Koœcielnej. Straty
oszacowano na 700 z³. Dzieñ póŸniej na tej samej ulicy nieznany
sprawca wybi³ szybê wystawow¹ w
innym sklepie. Rozalia B. ponios³a
straty w wysokoœci 200 z³.

Poszukiwani – zatrzymani
(POWIAT £OBESKI) 11 sierpnia policja zatrzyma³ dwie poszukiwane osoby. Pierwsza z nich by³a
poszukiwana do ustalenia pobytu
przez Prokuraturê Rejonow¹ w
£obzie, druga do odbycia kary pozbawienia wolnoœci w Zak³adzie
Karnym w Nowogardzie.

Zniszczony samochód
(B£¥DKOWO) Noc¹ z 10 na 11
lipca nieustalony sprawca dokona³
zniszczenia pow³oki lakierniczej w
samochodzie marki Chevrolet. W
wyniku tego Gabriela G. mieszkanka województwa wielkopolskiego
ponios³a straty w wysokoœci oko³o
800 z³otych.

Kolizja drogowa
(WÊGORZYNO) 11 lipca na ulicy Strzeleckiej z samochodu ciê¿arowego marki Scania spad³ kamieñ,
który wybi³ szybê w jad¹cym za nim
z ty³u samochodzie marki Ford, którego kierowc¹ by³ Roman T.

Zapraszamy na tegoroczny FESTYN – ŒWIÊTO PRZYJACIÓ£ KARWOWA, który odbêdzie siê w sobotê dn. 30.08.2008 r. ( ostatnia sobota wakacji) – pocz¹tek. godz. 14:00.
Impreza pod Honorowym Patronatem Burmistrza £obza bêdzie kolejn¹
okazj¹ do podziêkowania tym, którzy wsparli nasze “wiejskie” dzia³ania i
dziêki którym realizowane s¹ projekty:
· “Ma³e wiejskie przedszkole w Karwowie” - finansowany z funduszy
POKL i Gminy £obez
· “£obeska wieœ aktywna” - finansowany z Funduszu dla Organizacji
Pozarz¹dowych EOG w partnerstwie z Gmin¹ £obez
· “Ekomuzeum Karwowo szans¹ rozwoju wsi” - finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS w Warszawie
· “Karwowo na turystycznym szlaku” - finansowany przez Federacjê
Inicjatyw Oœwiatowych z Warszawy i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Soko³ów
G³ówny Sponsor - PCPR PFRON £obez.
W programie FESTYNU – ŒWIÊTO PRZYJACIÓ£ KARWOWA nie
zabraknie: wystêpów estradowych (amatorski ruch artystyczny), prezentacji rêkodzie³a artystycznego, zawodów sportowych, pokazów i stoisk, dobrego jedzenia, wspania³ych wypieków naszych gospodyñ, a przede wszystkim – swojskiej atmosfery i ... ZABAWY LUDOWEJ. Po wakacyjnym nadmorskim tourne zagra na ¿ywo ZESPÓ£ “SCENIK” - Piotrek i Jacek , który
zapewnia dobr¹ zabawê do bia³ego rana...
Zapraszamy
Cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
W ostatni¹ sobotê wakacji, 30
sierpnia 2008 r., odbêdzie siê tu festyn
pod nazw¹ “Œwiêto Przyjació³ Karwowa”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa. Imprezê honorowym patronatem obj¹³
burmistrza £obza.
Festyn rozpocznie siê czêœci¹ oficjaln¹ o godzinie 14.00, a w niej: wystêp artystyczny, powitanie goœci i
przedstawienie programu festynu, krótka prezentacja 4 projektów, wrêczenie
Honorowego Tytu³u “Przyjaciel Karwowa” oraz wyst¹pienia goœci.
Czêœæ druga z kolei bêdzie rekreacyjno – sportowa: wystêpy estrado-

Piesek uratowany
(DOBRA) 10 lipca policja
otrzyma³a zg³oszenie o wyrzuceniu
przez mieszkañca trzech szczeniaków do strumienia. Œwiadek zdarzenia widzia³ jak mê¿czyzna wyrzuca³
je do wody. Niestety uda³o siê uratowaæ tylko jednego pieska. Mê¿czyzna za swój czyn odpowie przed
s¹dem. Kierownik posterunku postanowi³ zaopiekowaæ siê szczeniakiem, wczeœniej namawia³ oskar¿onego mê¿czyznê, aby przyj¹³ szczeniê i pozwoli³ zaopiekowaæ siê suce
jej ma³ym; ten jednak odmówi³.
Wówczas postanowi³ ¿e zajmie siê
szczeniakiem. Nada³ ju¿ nawet imiê
– Lucky, bo trzeba przyznaæ, ¿e
szczeniê mia³o du¿o szczêœcia. Teraz opiekujê siê nim razem z ¿on¹ i
synem.

we artystów amatorów, aukcja (rêkodzie³o, nalewki, dary ogrodów itp.),
kiermasz rêkodzie³a artystycznego,
zawody sportowe - mecze pi³ki siatkowej, gry i zabawy sportowe dla
dzieci, kawiarenka – domowe wypieki, festynowy poczêstunek i napoje…
W czêœci trzeciej zabawa ludowa
– Zespó³ „Scenek” Jacek – Piotrek
Dochód z aukcji, sprzeda¿y ciasta
oraz wyrobów z grilla przeznaczony
zostanie na zakup kosiarki na potrzeby wsi.
Z festynowym pozdrowieniem –
Cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
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Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 brzmia³o: “Jakie futro, taki
mól”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Majchrowicz (£obez), Piotr
Laszuk (£obez), Anna Sola (£obez), Zofia Janicka (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a Anna Sola z £obza. Gratulujemy. Prenumerata
do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

tygodnik ³obeski 19.08.2008 r.

Konkurs
czytelników

Wymieñ piêæ chronionych gatunków ptaków lub zwierz¹t,
wystêpuj¹cych na terenie powiatu ³obeskiego?
..................................................................
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Pani Zofia Majchrowicz z £obza. Gratulujemy. Po
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

