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Z drugiej, niewidocznej strony
Kazimierz Rynkiewicz

Kto tak mówi³?
„Po upadku Jaruzelskiego WSI rozpoczê³y poszukiwania za nowym patronem. Równolegle Lech Wa³êsa, nowo
wybrany prezydent Polski, rozpocz¹³
rozgl¹daæ siê za now¹ siln¹ baz¹. Obecnie Wa³êsa odsun¹³ od siebie wiêkszoœæ
swoich by³ych kolegów - najpierw starych dysydentów, nastêpnie now¹ Prawicê, która pomog³a mu zdobyæ fotel
prezydenta. Ujrza³ on, ¿e parlament jest
s³aby, a administracja pañstwowa nieudolna. Zobaczy³ wreszcie sk³óconych
polityków i powstaj¹c¹ drobn¹ bur¿uazjê. Nikt wed³ug niego nie przedstawia
realnej si³y, za wyj¹tkiem starej gwardii. Zamiast prób budowania nowej
zgody, Wa³êsa wszed³ na ³atwiejsz¹ drogê. Uwa¿a³, ¿e ci ludzie mogliby mu
pomóc w utrzymaniu w³adzy, dostarczaj¹c mu informacje o ministrach i o
potencjalnych przeciwnikach. Dlatego
wola³ nie naruszaæ ich struktur. Nie ma
w tym wielkiej tajemnicy, wszystko
by³o zbyt oczywiste. Nawet dla mnie,
obserwatora z bliska, wydawa³o siê to
nie do uwierzenia. (...) Okreœli³em go
wtedy [w wypowiedzi dla The Spectator] jako cz³owieka „nieokrzesanego,
nieobliczalnego, nieodpowiedzialnego, pustego w wypowiedziach, o zapêdach dyktatorskich, sk³onnego do manipulacji”. Jednak¿e cz³owieka, którego po oswojeniu instytucyjnym uda siê
opracowaæ jasny program i przyst¹pi do
jego realizacji z w³aœciwym mu uporem.
Ale posiadanie moralnego autorytetu
Prezydenta to dla niego za ma³o. Bêd¹c
w g³êbi duszy ch³opem, Wa³êsa chce
fizycznego sprawowania w³adzy, chce

wydawaæ dekrety, rz¹dziæ ludŸmi, wyznaczaæ i obalaæ premierów wed³ug
w³asnego upodobania. Zamiast czyniæ
wysi³ki w kierunku opracowania jasnego programu, Wa³êsa d¹¿y do uzyskania w³adzy dla samego siebie. Nikt lepiej nie rozumie tego, ani¿eli komuniœci i nikt nie jest lepiej od nich przygotowany do udzielania mu pomocy. (...)
Wa³êsa zosta³ pozbawiony swojej prywatnej sieci szpiegowskiej [WSI] i
wœciek³ siê. (...)
„Teraz prezydent Wa³êsa mianowa³
na stanowisko premiera 32-letniego
rolnika, lidera partii ch³opskiej - Waldemara Pawlaka. Pawlak - przywódca
b. ZSL, lojalnego w stosunku do partii
komunistycznej w b. marionetkowym
parlamencie. W czasie obrad „okr¹g³ego sto³u”, które przyczyni³y siê do obalenia starego re¿imu, siedzia³ on po
stronie komunistów. Nareszcie Wa³êsa
ma obok siebie cz³owieka, z którym
dobrze siê czuje, premiera pochodz¹cego z obozu komunistycznego, który
bêdzie mia³ swobodê doboru ludzi mu
odpowiadaj¹cych. Tak zakoñczy³a siê
nasza walka.”
To s¹ s³owa Rados³awa Sikorskiego, z wywiadu jaki udzieli³ brytyjskiej
gazecie „The Spectator” w roku 1992.
W roku 2008 mówi: - Panie Lechu, pan
siê nie przejmuje tym, co niektóre kar³y
moralne w tej chwili wygaduj¹.
Kto tak pisa³?
„Platforma jest przede wszystkim
wielk¹ mistyfikacj¹. (...) W istocie jest
takim œwiec¹cym pude³kiem. Mamy do
czynienia z elegancko opakowan¹ recydyw¹ tymiñszczyzny lub nowym wydaniem Polskiej Partii Przyjació³ Piwa,
której kilku liderów znakomicie siê odnalaz³o w PO.
Uwa¿am, ¿e PO to twór sztuczny i
pe³en hipokryzji. Oni nie maj¹ w³aœciwie ¿adnego programu. Nie wyra¿aj¹ w
¿adnej trudnej sprawie zdania. Nie
wystêpuj¹ pod w³asnym szyldem, bo to
ich zwalnia z potrzeby zajmowania sta-

nowiska w trudnych sprawach. To jest
oczywiœcie gra na bardzo krótk¹ metê.
Udaj¹, ¿e nie s¹ parti¹, a ni¹ s¹. Udaj¹,
¿e wprowadzaj¹ now¹ jakoœæ, ¿e s¹ tam
nowi ludzie. (...)
To s¹ s³owa Stefana Niesio³owskiego, jakie skreœli³ w „Gazecie Wyborczej” z 19 sierpnia 2001 r. Dzisiaj w PO.
2 grudnia br. w programie TVN24 powiedzia³: „To jest telewizja stanu wojennego. Czy pani widzia³a audycje
Wildsteina, pani Lichockiej, pana Pospieszalskiego? Czym to siê ró¿ni?
Przecie¿ to jest albo Marzec’68 albo
stan wojenny”.
Gdy w Gdañsku trwa³a noblowska impreza obroñców wolnoœci, na
ty³ach, gdzieœ w Polsce...
Burmistrz w G³ucho³az wywodz¹cy
siê z PO nie zgodzi³ siê na miêdzynarodow¹ konferencjê poœwiêcon¹ transformacji po 1989 r. Do G³ucho³az pod
Opolem mia³o przyjechaæ 260 osób.
Wœród prelegentów s¹ historycy IPN,
m.in. dr S³awomir Cenckiewicz, sêdzia
Bogus³aw Nizieñski, minister œrodowiska w rz¹dzie PiS Jan Szyszko i by³y
wiceszef MON Romuald Szeremietiew.
Zaproszono te¿ goœci zagranicznych:
by³ych ministrów z Czech i Niemiec,
osoby z Austrii i Szwajcarii. Spotkanie
odbywa³o siê pod has³em „Przezwyciê¿yæ zmowê Okr¹g³ego Sto³u”. Zorganizowa³o je Opolskie Stowarzyszenie Pamiêci Narodowej. Szeœæ tygodni temu
burmistrz G³ucho³az Edward Szupryczyñski zgodzi³ siê, by konferencja
odby³a siê w domu kultury. Ale w poniedzia³ek wieczorem niespodziewanie
zadzwoni³ do organizatorów. Powiedzia³: „rozmyœli³em siê”. Dlaczego siê
rozmyœli³? - W poniedzia³ek dosta³em
listê prelegentów i stwierdzi³em ¿e to
konferencja polityczna, a na tak¹ miejsca w miejskim domu kultury udostêpniæ nie mogê” - powiedzia³ „Rzeczpospolitej”. - Jako burmistrz muszê dbaæ
o apolitycznoœæ miejsc publicznych.
Opolskie Stowarzyszenie Pamiêci Na-

Prokuratura wyjaœnia przyczyny
zgonu 4-miesiêcznego dziecka
(WÊGORZYNO) Wieœæ o zgonie
4-miesiêcznego dziecka szybko obieg³a Wêgorzyno. Po tym, jak zainteresowa³a siê tym zdarzeniem policja i
prokuratura, zaczê³y na ten temat
powstawaæ najprzeró¿niejsze domys³y.
Do tragedii dosz³o w czwartek, 4
grudnia. Dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie zosta³ powiadomiony przez Pogotowie z Drawska Pomorskiego, ¿e w Wiewiecku ko³o Wêgorzyna zmar³o 4-miesiêczne dziecko.
Taka informacja Pogotowia nakazuje
Policji podj¹æ czynnoœci sprawdzaj¹ce.
Do Wiewiecka uda³a siê ³obeska prokurator. Na miejscu zasta³a 21-letni¹ J. S.
z martwym dzieckiem.
Prokuratura ustali³a, ¿e J. S. wraz
mê¿em wybierali siê w tym dniu do

£obza. Wraz z czwórk¹ dzieci udali siê
poci¹giem do Wêgorzyna, gdzie u rodziców zostawili jedno dziecko, a póŸniej poszli do Po³chowa, gdzie u rodziny zostawili drugie dziecko. Z najmniejszym poszli na stacjê do Runowa
Pomorskiego, sk¹d pojechali do £obza.
Tutaj byli w urzêdzie i zrobili zakupy w
sklepach. Gdy wracali poci¹giem,
dziecko zosta³o napojone herbatk¹. Na
stacji w Runowie Pom. dziecko zosta³o
umieszczone w wózku, a gdy pojawi³
siê ktoœ z rodziny autem, by ich odebraæ,
matka wyjê³a je i wtedy dziecko zaczê³o
wydawaæ dziwne dŸwiêki, jakby siê
dusi³o. Jakaœ kobieta widz¹c co siê dzieje zaoferowa³a pomoc i zawioz³a matkê
z dzieckiem do Wêgorzyna, do najbli¿szego lekarza. Wed³ug ustaleñ prokuratora, dziecko, gdy dotar³o tam, by³o ju¿
w stanie œmierci klinicznej. Pomimo

reanimacji lekarzowi nie uda³o siê go
uratowaæ. Przyby³y lekarz Pogotowia
stwierdzi³ zgon z powodu najprawdopodobniej zach³yœniêcia.
- Je¿eli dyspozytor powiadamia nas
o zgonie, oznacza to, ¿e dla niego sprawa nie jest oczywista i my musieliœmy
podj¹æ czynnoœci. - wyjaœnia swoj¹ interwencjê szefowa ³obeskiej Prokuratury Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz. Dlatego zarz¹dzi³am sekcjê s¹dowo-lekarsk¹. Ostateczne wyniki bêd¹ znane
za miesi¹c. Jak siê dowiedzieliœmy, dziecko
by³o wczeœniakiem i przez dwa miesi¹ce po urodzeniu przebywa³o w klinice.
By³o wiêc s³abe i byæ mo¿e nie wytrzyma³o trudów tak d³ugiej podró¿y, chocia¿ prawdê poznamy dopiero za jakiœ
czas. KAR

rodowej ju¿ zapowiedzia³o z³o¿enie do
prokuratury doniesienia na burmistrza,
¿e z³ama³ konstytucjê.
Informacja z wczoraj.
Wroc³awski oddzia³ „Gazety Wyborczej” z triumfem zakomunikowa³, ¿e
nie bêdzie w tym tygodniu zapowiadanego wyk³adu Jerzego Roberta Nowaka
na Uniwersytecie Wroc³awskim. Nie
bêdzie w ogóle konferencji, na której
mia³ byæ. Rektor UW prof. Marek Bojarski, który mimo, ¿e trzy dni temu
twierdzi³, i¿ nie mo¿e naciskaæ na samodzielny Instytut, w czwartek osobiœcie
przekonywa³ dyrekcjê ISM, by imprezê
odwo³aæ. Ze specjalnym listem do prof.
Marczaka, który zaprosi³ prof. Nowaka,
wyst¹pi³a prof. El¿bieta Stadtmüller,
kierowniczka Zak³adu Studiów nad
Uni¹ Europejsk¹. - To nowoœæ, bo nigdy
czegoœ takiego nie praktykowaliœmy,
ale zasugerowa³am, by w przysz³oœci,
jeœli ktoœ bêdzie chcia³ zapraszaæ tak
kontrowersyjn¹ postaæ, konsultowaæ to
z ca³¹ rad¹ - mówi Stadtmüller. Sprawa
z Nowakiem mo¿e Marczaka kosztowaæ stanowisko dyrektora Instytutu
Studiów Miêdzynarodowych.
Komentarz internauty: Te¿ mam
nieodparte wra¿enie ¿e w Gdañsku Sarkoziak œwiêtuje w³asne imieniny, Polska utratê przemys³u stoczniowego, a
stoczniowcy trac¹ kolebkê Solidarnoœci. Stypa jewropejska. Udanej zabawy.
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Ruiny w Dobrej przeskanowane
(DOBRA). Wspominaliœmy ju¿ na
³amach naszego tygodnika, mia³a zostaæ wykonana kosztowna dokumentacja ruin tutejszego zamku w formie
fotomap. Czekano jedynie, a¿ opadn¹
liœcie z drzew. Do wykonania zdjêæ
przyst¹piono, a gmina, jak siê okaza³o
nie poniesie z tego tytu³u ¿adnych
kosztów.
W maju gmina Dobra zwróci³a siê
do Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, by ten
wyda³ wytyczne, pozwalaj¹ce na okreœlenie stanu technicznego zachowanych
ruin zamku w Dobrej. Konserwator mia³
równie¿ wskazaæ mo¿liwoœci dofinansowania pierwszego etapu prac. Okaza³o siê jednak, ¿e ruiny zamku nie maj¹
aktualnego orzeczenia o stanie technicznym, a tak¿e brakuje inwentaryzacji
obiektu. Z tego te¿ powodu realizacja
zadania nie mog³a byæ dofinansowana.
Koszt wykonania dokumentacji w
formie ortofotomap wynosi oko³o 85
tys. z³. Z tego te¿ powodu Gmina zwróci³a siê do Beaty Makowskiej z Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz. Mariusza Czuby - dyrektora Krajowego

Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie,
by
wskazali mo¿liwoœæ wykonania
tego
typu
dokumentacji jeszcze w 2008 r.
Pismo do
Krajowego
Oœrodka w Warszawie zosta³o
wys³ane 30 paŸdziernika. OdpowiedŸ na nie przysz³a
niespodziewanie szybko, przynosz¹c
bardzo dobre wieœci. Nie doœæ, ¿e gmina za wykonanie ortofotomap nie zap³aci ani z³otówki, to zadanie to zosta³o
wpisane jako priorytetowe.
W Dobrej ju¿ od listopada kilkuosobowa ekipa z Krajowego Oœrodka
w Warszawie przyst¹pi³a do skanowania ruin zamku metod¹ ortofotometryczn¹. Po skanowaniu zdjêcia zostan¹ obrobione i zostanie przygotowana nieodp³atna dokumentacja in-

wentaryzacyjna. Prace te pozwol¹ na
bardzo dok³adne zbadanie stanu
obiektu i wychwycenie nawet najmniejszych rys i pêkniêæ. To z kolei
pozwoli konserwatorowi zabytków
wyznaczyæ kolejne kroki maj¹ce na
celu zabezpieczenie ruin zamku dla nastêpnych pokoleñ.
Przed wojn¹ ruiny zamku s³u¿y³y
jako punkt widokowy. Obecnie w³adze miasta maj¹ wobec nich inne zamierzenia, maj¹ one byæ wizytówk¹ i
magnesem œci¹gaj¹cym turystów do
tego miasteczka.
mm

O tym, ¿e mu pogro¿ono, radny
dowiedzia³ siê ze strony urzêdu
(WÊGORZYNO). 22 paŸdziernika na stronie internetowej pojawi³o siê pytanie „mieszkañca ul. Runowskiej” - tak siê podpisa³. Dotyczy³o one stra¿aków ochotników z
Wêgorzyna. Mieszkaniec zarzuca³
stra¿akom, ¿e „myj¹ swoje prywatne samochody. Ostatnio myli nawet
tira. Jak d³ugo ma Pani zamiar tolerowaæ marnotrawienie publicznych
pieniêdzy pod okiem Radnego Ko³odyñskiego? W koñcu za t¹ wodê
zap³acimy wszyscy. Mo¿e zafunduje Pani Radnemu Ko³odyñskiemu
karnet do myjni?!”

W odpowiedzi burmistrz Wêgorzyna napisa³a:
„Omówi³am sprawê z Komendantem Gminnym OSP i faktycznie
pobór wody na remizach wymaga
uregulowania. Teraz operator sieci
obci¹¿a nas – gminê za zu¿ycie wg
norm a one s¹ wysokie. Wykonamy
w ka¿dej remizie opomiarowanie
(bêd¹ liczniki) i koszty zu¿ycia bêd¹
faktyczne do poboru. W tej sprawie
Komendant zwróci³ uwagê dla OSP
Wêgorzyno. Pozdrawiam.
Gra¿yna Karpowicz Burmistrz
Wêgorzyna”.
Podczas sesji radny Eugeniusz
Ko³odyñski w zwi¹zku z t¹ spraw¹
zwróci³ siê z pytaniem do burmistrz
Wêgorzyna:
- Czy zamierza pani dla mnie
kupiæ karnet do myjni samochodowej? Z tego co wyczyta³em na stronie internetowej, taka by³a sugestia
mieszkañca. Pani burmistrz, z ca³ym szacunkiem, ale mnie, jako pre-

zesa i wspó³gospodarza OSP (pani
jest gospodarzem, ja jestem wspó³gospodarzem OSP) nikt nie pyta³,
czy przedstawione fakty na stronie
internetowej by³y prawdziwe czy
nie, a mimo wszystko odpowiedzia³a pani mieszkañcowi, ¿e nam pogro¿ono. Nikt nam - ani pani, ani
pani pracownicy - nie grozili.
- Pan Paluch z panem rozmawia³
– odpar³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
- Nikt ani ze mn¹, ani z moim
zastêpc¹ nie rozmawia³. Dobrze
by³oby, by sta³o siê zwyczajem, aby
o tym, co dotyczy OSP, rozmawiaæ
ze mn¹ albo z moim zastêpc¹. Tego
nakazywa³by dobry obyczaj, nie
trzeba byæ jakimœ superbieg³ym w
tych sprawach, aby wspólnie rozmawiaæ.
Dobr¹ praktyk¹ by³oby równie¿,
gdyby o tym, ¿e komuœ pogro¿ono
zainteresowany dowiadywa³ siê
jako pierwszy, a nie ze strony internetowej urzêdu.
mm

INFORMACJE
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Pacjenci i personel nie bêd¹ ju¿ marzn¹æ

W przychodni zimno jak cholera
(£OBEZ). W miniony poniedzia³ek w ³obeskiej przychodni
nast¹pi³a awaria pieca c.o. Zrobi³o siê zimno - jak to okreœli³ jeden
z pacjentów - jak cholera.
Pocz¹tkowe próby po³atania
pieca spe³z³y na niczym. Obecnie w
przychodni jest zimno, a schorowani pacjenci marzn¹ w kolejce do
lekarza. Pracownicy, mimo i¿ dogrzewaj¹ gabinety elektrycznymi
grzejnikami, te¿ za ciep³o nie maj¹.
W³aœciciel - starostwo powiatowe w
Stargardzie Szczeciñskim, nie poczuwa siê do odpowiedzialnoœci za
stan obiektu, maj¹c na wzglêdzie jedynie jego sprzeda¿. Znacznie
³atwiejsze rozmowy okaza³y siê z likwidatorem.
Z pocz¹tkiem ubieg³ego tygodnia, pacjenci przychodz¹cy do
przychodni, nie wyczuwaj¹ ró¿nicy
pomiêdzy t¹, jaka panuje na zewn¹trz a t¹ - wewn¹trz obiektu.
- I jak tu siê rozebraæ, albo dziecko, gdy tak zimno? Wprawdzie staraj¹ siê tu dogrzewaæ, ale instalacja
te¿ jest stara... – powiedzia³a
³obzianka, która przysz³a do przychodni z dzieckiem.
W³aœcicielem obiektu jest staro-

S¹dy
s¹dami
(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji w tym mieœcie
radny Eugeniusz Ko³odyñski
w imieniu swoim i czêœci
mieszkañców spyta³, czy
burmistrz Gra¿yna Karpowiecz
zamierza przeprosiæ Ryszarda
Brodziñskiego za
nieuzasadnione oskar¿enia.
- Wiedzia³a pani, ¿e sprawa jest
z góry przegrana, a pani dalej d¹¿y³a
i ci¹ga³a ludzi po s¹dach, ABW,
media, czyli totalna reklama dla
Wêgorzyna. Mam wra¿enie, ¿e nie
wa¿ne co siê mówi, wa¿ne by siê
mówi³o. Czy przeprosi pani pana
Brodziñskiego i wszystkich, którzy
zostali wci¹gniêci w tê aferê „wydmuszkê”?
Okaza³o siê jednak, ¿e nic nie
znacz¹ wyniki dochodzenia ani
ABW, ani prokuratury i s¹du, bo jak
stwierdzi³a burmistrz Wêgorzyna,
s¹dy s¹dami, a ona wie swoje. mm

stwo powiatowe w Stargardzie
Szczeciñskim. W tej chwili budynek
przychodni wystawiony jest na
przetarg. Wyceniono go na 3.790
tys. z³. Starostwo jednak absolutnie
nie przewiduje zakupu nowego pieca, o czym zosta³ poinformowany
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Obiektem zarz¹dza likwidator, to
te¿ z nim rozpocz¹³ rozmowy w³odarz miasta.
- Rozpocz¹³em rozmowy ze starostwem stargardzkim. Stanowisko
wicestarosty by³o takie, ¿e powiat
stargardzki absolutnie nie przewiduje mo¿liwoœci sfinansowania
zakupu tego pieca. W zwi¹zku z
tym doktor Sarnecki dokona³
przedp³aty, piec zosta³ zamówiony.
Jest to du¿y wydatek, bo rzêdu 35,
mo¿e 45 tys. z³. Koszty zakupu takiego pieca oraz koszt monta¿u jest
bardzo wysoki. Jest to powa¿ny
wydatek, jak dla naszego POZ-u.
Najwa¿niejsze jest, aby ten budynek funkcjonowa³. W tej chwili
dogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi, jednak po w³¹czeniu
kilku czy kilkunastu nagrzewnic,
nastêpuj¹ awarie instalacji. Od komornika mam zapewnienie, ¿e gdyby jednostki samorz¹dowe typu

gmina i powiat partycypowa³y w
kosztach zakupu pieca, to mamy
gwarancjê, ¿e bêdzie on uwzglêdniony w momencie, gdyby Stargard
sprzeda³ ten budynek. Wówczas
potencjalny nabywca zobowi¹zany
bêdzie sp³aciæ jednostkom równowartoœæ, jak¹ w³o¿y³y z tytu³u zakupu tego pieca – powiedzia³ burmistrz Sola.

W zwi¹zku z tym, ¿e zainstalowanie nowego pieca ma nast¹piæ
dopiero 23 grudnia urz¹d miejski w
£obzie u¿yczy³ w poniedzia³ek jeden z pieców c.o., jakie by³y zamontowane w remontowanym obiekcie
pod cele mieszkalne w Prusinowie.
Piec jest sprawny i do czasu monta¿u nowego bêdzie ogrzewa³ obiekt
przychodni w £obzie.
mm

Paciorkowiec w szkole
(BE£CZNA). W minion¹
œrodê, podczas rutynowej kontroli wody, pracownicy Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie wykryli kolonie
paciorkowca w szkolnym ujêciu
wodnym.
Po pobraniu próbki wody z ujêcia szkolnego w Be³cznej pracownicy Sanepidu zauwa¿yli niewielk¹
iloœæ paciorkowca w wodzie. Dla

pewnoœci na drugi dzieñ pobrali
ponownie. Kolejne badania wykaza³y, ¿e rzeczywiœcie woda jest zanieczyszczona. Dzieci w szkole
otrzyma³y dzieñ wolny od nauki, a
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyst¹pili do oczyszczania wodoci¹gu.
- Ze strony szko³y nie by³o ¿adnych sygna³ów. Zanieczyszczenie
wysz³o podczas kontroli. Na sto mi-

lilitrów wody by³o 5 kolonii paciorkowca, to niewiele, ale ich w ogóle
nie powinno byæ. W czwartek przeczyœciliœmy wodoci¹g, próbki wys³aliœmy do Drawska. Badania
wykaza³y, ¿e nasze dzia³ania przynios³y skutek. W pi¹tek woda by³a
ju¿ zdatna do picia – powiedzia³
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie
Kazimierz Cieciel¹g.
Póki co sytuacja jest unormowana. W przysz³oœci jednak urz¹d miejski w £obzie zamierza przepi¹æ
szko³ê do instalacji wodoci¹gowej, z
której korzysta Be³czna.
mm
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Radni za wiatrakami i us³ugami
(£OBEZ). Podczas obrad sesji
radni dyskutowali nad zmian¹
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez. Zmiany
te dotyczy³y terenu po prawej
stronie przy wyjeŸdzie z £obza w
kierunku na Unimie do dzia³ek na
Dalno pod budowê mieszkaniow¹
i us³ugow¹ oraz sporz¹dzenie planu na terenie obrêb Karwowo i
obrêb Zache³mie pod lokalizacjê
elektrowni wiatrowych.
– Do burmistrza £obza wp³ynê³y dwa wnioski firmy ENERTRAG
POLSKA Sp. z o.o. o zmianê studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy £obez i jednoczeœnie wniosek o sporz¹dzenie planu na terenie
obrêb Karwowo i obrêb Zache³mie,
a dok³adnie miejscowoœci Meszne,
pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych. ¯eby by³o mo¿liwe przyst¹pienie do planu, trzeba stwierdziæ
zgodnoœæ realizowanej decyzji ze
studium, st¹d wniosek o jego zmianê. Gmina korzystaj¹c z okazji chce
wykonaæ zmianê przy ul. Spokojnej, czyli terenów, które w obecnym
studium s¹ czêœciowo przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, a czêœciowo pod funkcje rolne.
Chcemy dokonaæ zmiany przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe z us³ugami nieuci¹¿liwymi
oraz pod zabudowê us³ugow¹. To
studium, które mamy, uchwalone w
2001 roku, wyznaczy³o kierunek, w
którym obszary na obrze¿ach £obza
s¹ przeznaczone pod obszary
mieszkaniowe, a centrum – us³ugowe. Przy okazji zmiany studium
chcemy to uregulowaæ, by tereny te
by³y pod budownictwo mieszkaniowe i funkcjê us³ugow¹. Gmina nie
planuje w najbli¿szym czasie przyst¹pienia do sporz¹dzania planu na
ten teren, ale po prostu wszystko zostanie przygotowane. Gdy oka¿e
siê, ¿e za 5-10 lat bêdzie trzeba robiæ plan, mamy przygotowan¹ podstawê – powiedzia³a Ma³gorzata
Ró¿añska
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zapewni³, ¿e jeœli Gmina za³o¿y
sobie, ¿e w przysz³ym roku koñczy
ul. Przemys³ow¹ i zaczyna Zatorze,

to po zakoñczeniu inwestycji na Zatorzu przyst¹pi dopiero do sporz¹dzenia planu w tym terenie. Chodzi tylko o zaoszczêdzenie kosztów,
bowiem i tak pod wiatraki trzeba zrobiæ kosztown¹ zmianê studium.
Po³owa tego terenu jest
ju¿ w tej chwili w mieszkaniówce, trzy du¿e
dzia³ki - kilkanaœcie
hektarów, s¹ obecnie
w³asnoœci¹
Agencji
Nieruchomoœci Rolnych. Z chwil¹, gdy one
bêd¹ w studium zapisane ju¿ jako budownictwo
mieszkaniowe,
gmina bêdzie mia³a prawo pierwszeñstwa ich
przejêcia.
Zdaniem przewodnicz¹cej rady El¿biety
Kobia³ki wiêkszoœæ radnych uwa¿a,
¿e priorytetem do uchwalenia miejscowego planu jest teren Osiedla
Leœnego, na wysokoœci ul. Wêgorzyñskiej. Tam w³aœnie gmina ponios³a w ostatnich latach du¿e nak³ady finansowe, m.in. na wydzielenie kilkudziesiêciu dzia³ek pod
budownictwo jednorodzinne, w tej
chwili jest opracowywana dokumentacja techniczna o wartoœci
ponad 400 tys. z³, dokumentacja
techniczna uzbrojenia tych dzia³ek, które s¹ niezbêdne do rozpoczêcia budów. I ten kierunek, jako
priorytetowy w zagospodarowaniu miasta bêdzie kontynuowany.
Powtórzy³a, ¿e teren w kierunku
Unimia robiony jest przy okazji i
jeœli ktoœ planuje nabyæ grunt i
szybko siê budowaæ, to powinien
interesowaæ siê gruntami, których
uzbrajanie bêdzie tematem doœæ
szybkim i jest to najbli¿sza perspektywa, jeœli chodzi o budownictwo jednorodzinne na terenach
gminnych.
Ma³gorzata Ró¿añska zapewni³a, ¿e plan na Osiedle Leœne bêdzie
zrobiony w przysz³ym roku. Zgodnie z umow¹ urbanista ma wykonaæ
go do koñca kwietnia przysz³ego
roku. W grudniu ma przekazaæ gminie dokumenty o wp³ywie oddzia³ywania na œrodowisko, ekobibliografiê, projekt planu, które zaopiniuje
komisja architektoniczno-urbanisttyczna. W styczniu - lutym bêdzie
projekt do wy³o¿enia do wgl¹du dla
mieszkañców.
W konsekwencji dyskusja o terenach le¿¹cych przy drodze do Unimia, sta³a siê dyskusj¹ o Osiedlu
Leœnym.
- Od wielu lat tamta strona

£obza, a wiêc miêdzy ulic¹
Drawsk¹ a Waryñskiego, nie posiada uregulowanej sytuacji kanalizacyjno-deszczowej. Aby dokonaæ inwestycji na Osiedlu Leœnym, musimy w pierwszej kolejnoœci ten teren
uzbroiæ, aby nie by³a taka sytuacja,
¿e sprzedany zostanie komuœ ten
teren, bo przy 62 dzia³kach o wielkoœci od 5 do 20 arów, bo tak dzia³ki
s¹ podzielone, myœlê ¿e moglibyœmy otrzymaæ do bud¿etu przy poniesionych ju¿ kosztach, o których
wspomnia³a
przewodnicz¹ca,
skromnie licz¹c 1,5 miliona z³, kiedy te tereny bêd¹ uzbrojone. Myœlê,
¿e jest sensowne, aby gmina najpierw sprzeda³a tereny uzbrojone, a
dopiero w przysz³oœci dokona³a ruchów planistycznych na tereny, które w tej uchwale podnosimy – powiedzia³ Bogdan Górecki.
- Wiceprzewodnicz¹cego Rady
uspokoi³ wiceburmistrz Kabat, zapewniaj¹c, ¿e w³aœnie taki kierunek
gmina wybra³a.
W konsekwencji radni przyjêli
uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmian studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy £obez przy
dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê
– Henryka Stankiewicza i Bogdana
Góreckiego.

Wiatraki
Podczas debaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych obrêb Karwowo i Zache³mie
so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski zwróci³ uwagê, ¿e podczas komisji mówi³o siê o samych plusach, gdy
ju¿ powstan¹ te elektrownie, nikt nie
wspomnia³ o ¿adnym minusie.

- Tutaj chcia³bym wspomnieæ,
gdy w niedawnym czasie powstawa³a Prima, te¿ wszyscy byli zadowoleni, ¿e takie coœ powstanie, wszyscy
mówili o plusach, nikt o minusach.
Proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ, ¿e
jestem przeciwny, jestem tylko
ostro¿ny. A to bêd¹ inwestycje, które
myœlê, ¿e wp³yn¹ na nasz¹ gminê
doœæ znacznie – powiedzia³ so³tys.
So³tysa stara³a siê uspokoiæ
przewodnicz¹ca rady.
- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest poprzedzone równie¿ analiz¹ wp³ywu inwestycji na œrodowisko, tutaj pod ka¿dym wzglêdem i
krajobrazowym i ewentualnej
uci¹¿liwoœci bêd¹ fachowcy temat
analizowaæ. PóŸniej ten plan bêdzie
uchwalany odrêbn¹ uchwa³¹ i w³aœciwie przepisy prawa narzucaj¹
procedury, by zbadaæ faktycznie,
czy te ograniczenia zwi¹zanie z wykonaniem inwestycji bêd¹ uci¹¿liwe i w jakim zakresie. Wiadomo
jakie s¹ kierunki na œwiecie - pozyskiwanie taniej energii i od tego nie
uciekniemy. Mo¿e dobrze, ¿e te lokalizacje s¹ na obrze¿ach naszej gminy,
nie wkraczaj¹ w atrakcyjne tereny turystyczne i tereny gêsto zaludnionych miejscowoœci, gdzie przewidywany jest w nastêpnych latach rozwój tych miejscowoœci. I Karwowo i
Meszne ze wzglêdów komunikacyjnych od lat s¹ miejscowoœciami,
gdzie rozwój jest zatrzymany i myœlê, ¿e nowe inwestycje mog¹ tylko
byæ przes³ank¹, jak¹œ atrakcj¹ dla
tych terenów, szans¹ dla mieszkañców, byæ mo¿e i na pracê jak¹œ – powiedzia³a El¿bieta Kobia³ka.
Wszyscy radni g³osowali jednomyœlnie za uchwa³¹.
mm
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Zastanowi³bym siê czy nie zrezygnowaæ z tej firmy i wzi¹æ
innego operatora

Rok bez umów
(WÊGORZYNO). Sporo miejsca podczas sesji w tym mieœcie radni poœwiêcili operatorowi sieci wodoci¹gowej
Przedsiêbiorstwu
Urz¹dzeñ Wodnych i Sanitarnych z
Nowogardu.
Temat pracy PUWiS-u podjê³a
podczas sesji przewodnicz¹ca Rady
Miasta Monika KuŸmiñska.
- Bardzo du¿o mieszkañców naszej gminy przychodzi na dy¿ury przewodnicz¹cej Rady. Mieszkañcy
przedstawiaj¹ mi swoje problemy z t¹
firm¹. Na dziœ, a mamy ju¿ koniec listopada, nadal gro osób nie ma umów.
Umowy s¹ przysy³ane i jednostronnie
podpisane przez PUWiS. Umowa to
jest kompromis, to s¹ prawa i obowi¹zki jednej i drugiej strony. W momencie, gdy PUWiS przesy³a tak¹
umowê, mieszkaniec modyfikuje j¹ i
podpisuje po dostosowaniu do swojego stanowiska. Takie umowy nie s¹ honorowane. Uwa¿am, ¿e w sprawê powinna wkroczyæ pani burmistrz, ¿eby
uregulowaæ to wszystko. Powinno
dojœæ do spotkania z przedstawicielami PUWiS-u. Takie spotkanie powinno byæ obwieszczone mieszkañcom z
du¿ym wyprzedzeniem. Uwa¿am, ¿e
przysz³oby bardzo du¿o ludzi w celu
wyjaœnienia wielu spraw. Umowa,
któr¹ PUWiS przesy³a, mieszkañcy
uwa¿aj¹ za jednostronn¹, odbiorca zobowi¹zany jest do wielu rzeczy, natomiast praw nie ma ¿adnych. Prawa ma
jedynie firma PUWiS. Limitowana
jest iloœæ wody. Nie wiadomo co siê
stanie, jeœli tej wody wybior¹ wiêcej,
ni¿ jest napisane w umowie, nie wiadomo co siê stanie jeœli wybior¹ mniej.
Tê kwestiê poruszaliœmy podczas sesji na pocz¹tku roku. By³ pan Sobieralski. Uzgadnialiœmy pewne rzeczy,
wypowiada³ swoje stanowisko, np. by
nie dosy³aæ im aktów notarialnych.
Niestety wczoraj mia³am w rêku pismo z 17 listopada, gdzie prosi siê o
ksero aktu notarialnego, czyli te
uzgodnienia, które wypracowaliœmy z
prezesem firmy na pocz¹tku tego roku
nie s¹ honorowane. Wiêkszoœæ mieszkañców nie wie, ¿e na terenie gminy
jest nowy operator. We wczeœniejszych wnioskach prosi³am pani¹ burmistrz, ¿eby wyst¹pi³a z komunikatem
do mieszkañców. Prosi³am, by komunikaty by³y porozwieszane na tym terenie, który operator obs³uguje, by
by³y w gablotach i w urzêdzie, prasie...
- Zrobi³am to ju¿ w tamtym roku –
wtr¹ci³a burmistrz.
- W tamtym roku nie, bo dopiero
od stycznia tego roku u nas dzia³aj¹.
Proszê wymyœliæ jakiœ sposób, by te
sprawy wyjaœniæ i dopi¹æ zorganizowanie spotkania z prezesem firmy i z
mieszkañcami. Ludzie otrzymuj¹ faktury, gdzie prócz normalnego odczytu
i obmiaru oraz wyliczenia kwoty jak¹
maj¹ zap³aciæ, maj¹ wpisy „dodatko-

wo doliczono ró¿nicê z wodomierza
g³ównego”. Ludzie nie wiedz¹ o co
chodzi, a to nie s¹ ma³e kwoty, bo czasem 15 m.szeœc. na jednej fakturze
maj¹ doliczone i nie wiedz¹ na jakiej
podstawie i dlaczego. W umowie maj¹
rycza³t i wed³ug tego rycza³tu naliczane, a obok kolejna pozycja – dokoñczy³a przewodnicz¹ca Rady.
Kwestiê dzia³alnoœci PUWiS-u
podj¹³ równie¿ radny Stanis³aw Kaliciñski. Z jego s³ów wynika, ¿e by³a
równie¿ skarga dotycz¹ca naliczania
rycza³tem 3,5 metra na osobê, gdzie
wszêdzie jest 5 metrów. Zauwa¿y³, ¿e
wci¹¿ nie wiadomo w jaki sposób nadwy¿ka bêdzie naliczana, czy bêdzie to
kara? Przewodnicz¹ca Rady podpowiedzia³a, ¿e s¹ i takie osoby, które w
umowie maj¹ wpisane zaledwie 2 m.
szeœc.
Dochodzi te¿ i do takich sytuacji,
jak np. w Wiewieckiu, gdzie ludzie nie
bior¹ wody a musz¹ p³aciæ.
– Wczoraj uczestniczy³em w zebraniu w Cieszynie. By³ tam przedstawiciel z PUWiS-u. Po debacie z
mieszkañcami nasunê³o mi siê pytanie
- czy bierze pani pod uwagê zmianê
operatora? Bo z tego spotkania wywnioskowa³em, ¿e to jest firma niekompetentna. Jest tyle skarg. Firma
wysy³a nie takich ludzi do wodomierzy. Zastanowi³bym siê, czy nie zrezygnowaæ z tej firmy i wzi¹æ innego operatora – powiedzia³ radny Heronim
Cierpisz.
Spotkania domagali siê równie¿
mieszkañcy Runowa. Kuriozalny jest
wrêcz fakt, i¿ w grudniu wielu odbiorców nie ma jeszcze podpisanych
umów z dostawc¹ wody, a mieszkañcy
wci¹¿ maj¹ wiele w¹tpliwoœci nie
wiedz¹c w konsekwencji, za co maj¹
p³aciæ. Byæ mo¿e wszelkie w¹tpliwoœci zostan¹ rozwi¹zane podczas spotkañ z mieszkañcami, a umowy w
koñcu zostan¹ skonstruowane w sposób zadowalaj¹cy zarówno mieszkañców jak i operatora. Najwy¿szy czas,
skoro mija ju¿ rok od przejêcia sieci
przez PUWiS.
mm
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Gimnazjum w Dobrej

III Andrzejkowy Wieczór Poezji

1 grudnia w gimnazjum w Dobrej odby³
siê III Andrzejkowy Wieczór Poezji. W
recytatorskich zmaganiach zmierzyli
siê uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjum. Impreza ta od samego pocz¹tku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, wziê³o w niej udzia³ oko³o piêædziesiêciu uczestników. W piêknej scenerii, w blasku œwiec, s³uchaliœmy tekstów zarówno dla dzieci i m³odzie¿y, jak
i doros³ych. Uczniowie gimnazjum
przygotowali wiele andrzejkowych
wró¿b, przy których bawi³y siê nie tylko
dzieci. Jury wy³oni³o zwyciêzców w
trzech kategoriach.

II m. – Katarzyna Drapikowska
III m. - Agata ¯orawowicz
Wyró¿nienie – Dominika Mi³ek.

Laureaci w kategorii klas I-III

LAUREACI W KATEGORII GIMNAZJUM
I m. – Krystian Awgul
II m. – Natalia Augustyn, Barbara
Szkup
III m. - Anna Sosnowska
Wyró¿nienia: kl. I Justyna Szubert; kl.
II Klaudia Drapikowska; kl. III Magdalena Rusnak.
Nagrody w konkursie ufundowali dyrektorzy szkó³.
(r)

Szko³a Podstawowa w Dobrej
I m. – Milena Sadowska
II m. – Sara Rojewska
III m. – Krzysztof Zygmunt
Wyró¿nienia: Daria Gawron, Klaudia
Karpiñska i Micha³ Zadro¿ny.
Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach
I m. – Wiktoria Sokulska

Laureaci w kategorii klas IV – VI
Szko³a Podstawowa w Dobrej
I m. – Anna Wojna
II m. – Paulina Iwan
III m. – Magdalena Podleœ
Wyró¿nienie – Jakub Plewiñski
Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach
I m. – Nikola Cichocka
II m. – Dawid Mi³ek
III m. – Amadeusz R¹czkowski
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Stra¿nik zawalony papierami, a pomocy jak nie by³o, tak nie ma

Polowanie „na radar”
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miejskiej w tym mieœcie
radni zwrócili uwagê na pracê
stra¿nika miejskiego, zauwa¿yli
równie¿, ¿e mia³a byæ zatrudniona osoba niepe³nosprawna do
tzw. pracy papierkowej. Póki co,
stra¿nik sam opracowuje dokumenty i nie ma czasu na pracê w
terenie.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Jan
Szymko z³o¿y³ interpelacjê dotycz¹c¹ pracy stra¿nika miejskiego
obs³uguj¹cego radar.
- Dochodz¹ do mnie g³osy, ¿e
wrêcz poluje siê na naszych mieszkañców. W taki sposób, ¿e ustawia
siê radar w takim miejscu, gdzie go
nie powinno byæ. To jest wrêcz polowanie. Tam gdzie jest potrzeba,
gdzie s¹ dzieci, szko³a i koœció³ czyli tam, gdzie istnieje najwiêkszy
ruch, to tego fotoradaru prawdopodobnie nie ma. Natomiast od strony
£obza do Wêgorzyna jest ograniczenie do 40 km/godz., póŸniej jest
dopiero napis Wêgorzyno, a dopiero dalej teren zabudowany. To jest
oko³o 500 m, gdy siê tylko przekroczy znak, podobno od razu jest
„ciach”. Jeœli ju¿ siê coœ takiego

robi, to powinien byæ jakiœ po¿ytek
z tego. Przy okazji nasuwa mi siê
praca naszego stra¿nika. Poza Wêgorzynem, to ja nie wiem czy on wie,
jakie s¹ miejscowoœci w naszej
gminie? Wystarczy przejechaæ do
Zwierzynka czy Mieszewa na przystanki, gdzie jest pe³no puszek i
petów, tam pije siê piwo. To jest coœ
strasznego. Mamy przecie¿ œwietlice, które dzia³aj¹, albo nie dzia³aj¹.
To, co siê dzieje na naszej prowincji, to naprawdê wolna amerykanka.
Ze stra¿nika mo¿na korzystaæ w
oddzielnym temacie - mieliœmy kilka dni zimy i te¿ mieszkañcy nie
wiedz¹, czy odœnie¿anie jest ich
obowi¹zkiem czy nie. Jeœli nie
wiedz¹, to trzeba ich pouczyæ, a jak
wiedz¹, to trzeba by egzekwowaæ to
odœnie¿anie – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy.
Kwetsiê pracy stra¿nika miejskiego poruszy³ równie¿ radny Stanis³aw Kaliciñski. Zwróci³ uwagê,
¿e stra¿nika miejskiego trzeba
wspomóc w samym biurze, w zwi¹zku z tym, ¿e ten „jest zawalony dokumentami w³aœnie z radaru, siedzi
z tymi papierami i nie ma kiedy na
miasto wyjœæ”.

Ulica czy poligon
(£OBEZ). Ju¿ od pewnego
czasu gmina jest zainteresowana
przejêciem ulicy Magazynowej,
co znacznie usprawni³oby ruch w
tamtej czêœci miasta.
PKP, bêd¹ce w³aœcicielem, nie
kwapi siê do oddania swojego
mienia, podobnie jak i do remontu nawierzchni. Dzisiaj ulica ta
przypomina tor przeszkód dla po-

jazdów terenowych, choæ niektórzy zapewniaj¹, ¿e dziury by³y
³atane. Podczas roztopów œniegu
ka³u¿e pokrywa³y ca³e po³acie
jezdni i placu, nic sobie nie robi¹c
z podsypki wrzuconej w niektóre
dziury.
Powodem, dla którego PKP
jeszcze nie przekaza³a ulicy jest...
czêœæ torowiska, które przebiega
przez jezdniê.
mm

Przewodnicz¹ca rady Monika
KuŸmiñska przypomnia³a z kolei, ¿e
mia³a byæ przyjêta pani z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, w³aœnie
po to, by pomóc stra¿nikowi.
Póki co stra¿nik jest sam, pomocy jak nie by³o, tak nie ma, a gmina
co miesi¹c p³aci kary do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych.
Kary wnosi siê, gdy nie zatrudnia siê odpowiedniej liczby niepe³nosprawnych (na 25 pracowników
powinno pracowaæ minimum 6
proc. osób niepe³nosprawnych - art.
21 - 26 ustawy z 23 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych). Jeœli obowi¹zek ten
nie jest przestrzegany, wówczas
pracodawca zobowi¹zany jest do
p³acenia kar, a te wynosz¹ kilkaset
z³otych miesiêcznie za ka¿dego brakuj¹cego niepe³nosprawnego pracownika.
Nagrod¹ za zatrudnionego pracownika, to nie tylko brak kar, ale
wsparcie finansowe z PFRON-u, w
tym m.in.:
dofinansowanie do wynagrodzeñ
pracowników niepe³nosprawnych,

refundacje sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne. Dotacja do wynagrodzenia ka¿dego niepe³nosprawnego pracownika wynosi 70 proc. najni¿szego wynagrodzenia w przypadku
osób zaliczonych do znacznego,
umiarkowanego i lekkiego stopnia
niepe³nosprawnoœci i 90 proc. najni¿szego wynagrodzenia w przypadku osób, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie umys³owe lub epilepsjê oraz pracowników niewidomych.
Równoczeœnie
pracodawca
otrzymuje zwrot kosztów wyposa¿enia stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych oraz przystosowania istniej¹cych stanowisk do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Poza œrodkami PFRON, pracodawcy zatrudniaj¹cy niepe³nosprawnych mog¹ równie¿ ubiegaæ siê o
dotacje unijne, które s¹ przeznaczone g³ównie na szkolenia i podnoszenie umiejêtnoœci inwalidów.
Od stycznia przysz³ego roku dofinansowanie wynagrodzenia i refundacja sk³adek spo³ecznych zostanie po³¹czone w jednej dotacji i wyniesie ona 75 proc. kosztów zatrudniania niepe³nosprawnego.
mm

SpóŸniony Orlik
(RESKO). Budowa Orlika w
tej miejscowoœci od pocz¹tku sz³a
jak po grudzie. Teoretycznie termin zakoñczenia prac powinien
by³ min¹æ we wrzeœniu, w praktyce mo¿e to nast¹piæ 20 grudnia, o
ile dopisze pogoda.
W³odarze gminy uznali, ¿e najlepsz¹ lokalizacjê pod budowê Orlika jest teren przy Szkole Podstawowej w Resku. Mimo tej lokalizacji, za³o¿enie jest takie, by kompleks
boisk s³u¿y³ nie tylko uczniom, ale i
mieszkañcom gminy.
Koszt ca³ej inwestycji to ok.
1.200 tys. z³. Dofinansowanie budowy Orlika wynosi po 333 tys. z³ ze
strony Ministerstwa Sportu i Urzêdu
Marsza³kowskiego. Pozosta³¹ kwotê
gmina pokrywa z w³asnego bud¿etu.

Pierwsze problemy pojawi³y siê
ju¿ na etapie projektowania. Okaza³o siê, ¿e boisko nie zmieœci siê pomiêdzy drzewami a lini¹ energetyczn¹. W konsekwencji, by nie
wycinaæ drzew, przesuniêto liniê
energetyczn¹ i na pocz¹tku wrzeœnia prace budowlane ruszy³y.
Obecnie wprawdzie budowa jest
na ukoñczeniu, jednak zarówno
opady œniegu i deszczów, a tak¿e
inne przyczyny, z jakimi boryka siê
wykonawca, opóŸniaj¹ sfinalizowanie zadania.
Za ka¿dy dzieñ opóŸnienia wykonawca bêdzie musia³ zap³aciæ
gminie. Gminie z kolei pozostaje
cierpliwie czekaæ na odbiór koñcowy, bowiem dopiero wówczas bêdzie mog³a naliczyæ karê i otrzymaæ
dofinansowanie ministerialne. mm

Chodnik na Sucharskiego
(RESKO). Ju¿ niebawem
mieszkañcy przy ulicy Sucharskiego doczekaj¹ siê chodnika z
kostki brukowej.
Po og³oszeniu pierwszego przetargu gmina zrezygnowa³a z oferty,
ze wzglêdu na zawy¿ony koszt wykonania niewielkiego odcinka

chodnika. Do drugiego przetargu
przyst¹pi³o ju¿ szeœæ firm, tote¿
gmina mia³a mo¿liwoœæ wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczeciñska
firma, która przetarg wygra³a, wykona 450 m. kw. chodnika za oko³o
65 tys. z³. Zakoñczenie prac ma nast¹piæ 23 grudnia, o ile ponownie nie
przypomni o sobie zima.
mm
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Kazimierz Ziêba - Œcie¿ki mojego ¿ycia (cz. III)

Syberia
Kazimierz Ziêba
Zamkniêtymi wagonami wieziono nas bardzo d³ugo, oko³o dwóch tygodni. Okienko wagonu by³o ma³e,
zakratowane i od czasu do czasu kolejno mogliœmy popatrzeæ, gdzie nas
wioz¹. W pod³odze wagonu by³
otwór, który s³u¿y³ jako toaleta. Dojechaliœmy do miasta Paw³odar. Tam
nas wysadzono i przewieziono nad
rzekê Irtysz. Oczekiwaliœmy na przybycie promu, który przewozi³ poszczególne grupy Polaków na drugi
brzeg. P³ynêliœmy jakiœ czas rzek¹, a
nastêpnie tam, gdzie by³ brzeg twardy, wysadzono nas na l¹d. Nad Irtyszem byliœmy doœæ d³ugo, ¿e zd¹¿yliœmy pochowaæ staruszkê, która nie
wytrzyma³a uci¹¿liwoœci podró¿y.
Wykopano stosunkowo nieg³êboki
grób i tam u³o¿ono zawiniêt¹ w ko³drê staruszkê. To by³a pierwsza ofiara naszego transportu. Rzeka Irtysz
na wiosnê wylewa³a. Chodzi³y u nas
pog³oski, ¿e staruszkê woda wyp³uka³a i p³ywa³a na mieliŸnie. To by³a
tylko pog³oska. Sam nie widzia³em.
Na drugim brzegu, po jakimœ czasie, podjecha³y furmanki z zaprzê¿onymi wo³ami i zabrano nas w dalsz¹
podró¿. Jechaliœmy ponad tydzieñ.
Nocami wo³y pas³y siê w stepie, a my
spaliœmy, gdzie kto móg³. Byliœmy
nad solnym jeziorem. To znaczy by³
spadek terenu, topniej¹ce œniegi na
stepie wp³ywa³y do ni¿ej po³o¿onego
terenu, gdzie by³ podk³ad solny. Wiatr
stepowy tworzy³ fale, które wyrzuca³y sól i wiatr j¹ suszy³. Na brzegach
by³a kilkunastocentymetrowa warstwa bia³ej jak œnieg, czysty soli jadalnej.
Jechaliœmy przez Majkain, gdzie
zostawa³a czêœæ Polaków. Tam by³y
odkrywkowe kopalnie z³ota. Nas
wieŸli dalej. Przejechaliœmy tymi furmankami 240 km od Paw³odaru i wysadzono nas w wiosce Bajan-Au³. To
by³a wioska rejonowa (siedziba naszego powiatu). Czêœæ Polaków pozostawiono w Bajan-Au³, a pozosta³ych dalej wieziono do ko³chozów. W
Bajanie wysadzono 24 polskie rodziny, wœród których byliœmy my. To by³
pocz¹tek maja 1940 r.
Mamê skierowano do pracy jako
pomocnik murarza przy budowie
szko³y kazachskiej. Ceg³y na budowê
tej szko³y uzyskano z rozebranej cerkwi. By³a ponoæ piêkna, mówili to
Rosjanie tam mieszkaj¹cy. Bajan Au³ to by³a wioska stara, zbudowana
za cara. Buli tu Kazachowie i Rosjanie. Sporo Rosjan mia³o polskie nazwiska. Na pewno byli to potomko-

wie zrusyfikowanych naszych rodaków rozsy³anych przez 123 lata niewoli ziem polskich, zwanych carsk¹
guberni¹. Mama dla murarzy robi³a
zaprawê oraz nosi³a ceg³y. By³a to budowa dwupiêtrowa i najtrudniej by³o
nosiæ ceg³y i zaprawê na wyrastaj¹ce
kondygnacje. Mama przychodzi³a
bardzo zmêczona.
W wiosce by³y wszystkie urzêdy
pañstwowe i parê sklepów. Jeden
spo¿ywczy, w którym nic nie by³o.
Dowozili furmank¹ w takiej budzie z
desek chleb. Za bud¹ szed³ milicjant.
W tej budzie by³y ma³e otwory, gdzie
mo¿na by³o wsadziæ rêkê i u³amaæ kawa³ek chleba. Jak milicjant szed³ z
ty³u furmanki, to chleb ³amali z boku,
jak poszed³ przeganiaæ z³odziei z
boku, to kradli z ty³u. Jak chleb dowieŸli do sklepu, to w wielu bochenkach nie by³o skóry. Pod sklepem sta³o wiele osób i ma³o kto go kupi³. W
innych sklepach by³y podkowy, ³y¿ki
drewniane, wiadra itp.
We wrzeœniu 1940 r. mama wys³a³a mnie i siostrê do szko³y. To by³a
szko³a 10-letnia. Myœla³a, ¿e bêdzie
mo¿liwoœæ kszta³cenia dzieci. £adnie nas ubra³a (jak w Polsce). Nauczycielka posadzi³a mnie w pierwszej ³awce poœrodku dwóch ruskich
dziewczynek (Nadia Sowastianowa i
Nadia Czerkaszyna). By³em tak¹ promocj¹ zawstydzony. Nie umia³em po
rosyjsku. Nauczycielka opowiada³a o
wojnie rosyjsko – tureckiej. W pytaniach kontrolnych m.in. zapyta³a
mnie „kto pobiedi³”. Nie zna³em s³owa „pobiedi³”, uwa¿a³em ¿e przegra³
wojnê i powiedzia³em Turki. Zdenerwowa³o to uczniów, a „dietdomcy” uczniowie domu dziecka, krzyczeli
„japoñskij samurajec” itp. Od tej
pory jak przychodzi³em do szko³y, to
ci „dietdomcy” zawsze stali w zewnêtrznych drzwiach i obszukiwali
mi kieszenie, a za to, ¿e nic nie mia³em dawali mi kopniaka i szed³em z
bólem do klasy. Ostatni raz w szkole
by³em na Nowy Rok, gdzie by³y wystêpy. Wœród Rosjan wyst¹pili Polacy z tañcem krakowiaka. Byli to Janina i Edward Muzyczukowie. W strojach krakowskich otrzymali owacje.
Rodzina Muzyczuków pochodzi³a
równie¿ z £ucka i byli z nami w BajanAu³. Pani Janina mieszka³a w £obzie
(ju¿ nie ¿yje), a Edward mieszka w
Kraœniku, w gm. Wêgorzyno.
Przysz³a zima, mrozy do 40 stopni Celsjusza, huragany œnie¿ne, zaspy. Nie mieliœmy ubrañ, by³o bardzo
ciê¿ko. O godzinie 2.00 szliœmy kolejno raz mama, potem Czesia, a nastêpnie ja w kolejkê do sto³ówki, tam
o 8.00 wydawali (sprzedawali) po
jednej porcji kaszy jaglanej. To by³a
porcja na ma³ym talerzyku, kasza a na
œrodku wg³êbienie, w którym by³ olej.
Wydano dla kilku ludzi po jednej

porcji i mówili, ¿e ju¿ brak. Pozosta³y
tylko porcje dla milicji i dla aresztantów (a tych zawsze mieli wielu). Jak
szed³em czy wraca³em ze sto³ówki to
musia³em rêkê trzymaæ przy ustach,
poniewa¿ pomimo czapki, szalika i
innych szmat zamarza³o w nosie i
ustach. T¹ jedn¹ porcjê wk³adaliœmy
do garnka, wlewaliœmy 4 litry wody i
by³a taka polewka. Czasami nie
otrzymaliœmy porcji kaszy, bo kolejka by³a du¿a i czêsto byliœmy g³odni.
Ja chodzi³em do Kazachów prosz¹c o
pomoc. Czasem coœ dali, otrêby pszeniczne czy kwaœne mleko zwane tam
„ajran”. Ruski mówili „samim nie
chwatejet”. Od tego czasu ju¿ chleba
nie widzia³em.
Niektóre polskie rodziny wyjecha³y za zgod¹ w³adz z Bajana do
Majkainu. Tam by³a praca w kopalniach z³ota i dawali „pajok” (chleb,
konserwy itp.). Po napaœci Niemiec
na ZSRR by³o jeszcze gorzej.
Wszystko sz³o dla armii. Latem jeszcze jakoœ siê ¿y³o, by³a trawa tj. pokrzywa, lebioda, by³a cebula leœnogórska i mo¿na by³o nêdznie prze¿yæ.
Po zakoñczeniu budowy mama
zosta³a sprz¹taczk¹ w szkole kazachskiej, sprz¹ta³a na jednym piêtrze i
pali³a w piecach. Mieliœmy kontrole i
rewizje w domu przez NKWD. Nie
wiem czego szukali. Grzebali w dokumentach i zdjêciach. Mama niektóre zdjêcia oraz widokówki, które mi
ojciec przywozi³ spali³a, w innych
wyciê³a postacie mundurowe. Kontrole siê powtarza³y. Otrzymaliœmy w
szkole kazachskiej jeden pokój i
przedsionek. Wejœcie do nas by³o z
boku szko³y, a drzwi i okno by³y
otwierane na magazyny zbo¿owe. Od
przedsionka by³o równie¿ wejœcie do
wewn¹trz szko³y. Te magazyny zbo¿owe bardzo mnie interesowa³y. Chodzi³em drog¹, gdzie zbo¿e wo¿ono i
zbiera³em rozsypan¹ gdzie niegdzie
pszenicê. ¯yta tam nie uprawiano.
Wybieraliœmy z piasku pszenicê, sypaliœmy na taki p³aski kamieñ granitowy, a drugim ma³ym œcieraliœmy na
drobno. Potem t¹ garœæ czy dwie sypaliœmy do 4 litrowego garnka i znów
gotowaliœmy polewkê. Zim¹ nie by³o
ani trawy ani rozsypanego zbo¿a. Huragany wszystko zmiata³y i przysypywa³y œniegiem. Znów chodzi³em po
proœbie. Miejscowi byli równie¿
biedni i coraz mniej mo¿na by³o coœ
z resztek dostaæ. Pomaga³em mamie
w sprz¹taniu. £awka szkolna by³a w
ca³oœci tj. stó³, siedzenie, pó³ki na
ksi¹¿ki i podnó¿ek zrobiono z grubej
deski. By³o trudno podnosiæ ca³¹
³awkê, by³a bardzo ciê¿ka.
Bardzo du¿o uczniów i w ogóle
Kazachów by³a gruŸliczna tzw. „tubierkuloz”. Przynosili do szko³y sma¿on¹ na baranim sadle pszenicê i j¹
chrupali, niektóre ziarnka spada³y na

pod³ogê tu¿ przy odkaszlonej flegmie. Ja te ziarenka zbiera³em i jad³em. Dziwne, ¿e nie by³o w rodzinie
¿adnych chorób p³uc.
Bajan-Au³ by³ miejscowoœci¹
³adn¹, od pó³nocy by³ step, ¿e jak siê
wesz³o trochê wy¿ej, to by³o widaæ
³uny p³on¹cego stepu odleg³e o 80 kilometrów. Od po³udnia by³y góry z
kamienia granitowego u³o¿one w
ró¿nych kszta³tach. Najczêœciej le¿a³y takie grube placki jeden na drugim.
U podnó¿a tych gór, za wiosk¹, by³o
jezioro. Wody pitnej nie by³o, wo¿ono wodê beczkowozem dla instytucji
pañstwowych. Mieszkañcy nosili
wiadrami z jeziora. Bardzo czêsto ja
nosi³em wodê z jeziora dla Kazachów, którzy za to dawali mi czasem
otrêby czy ³upiny z ziemniaków. W
jeziorze ryby (p³otki) mia³y tasiemca.
Z w³osia koñskiego zrobi³em wêdkê i
czasem ³apa³em. Tasiemca ¿ywego
wyrzucaliœmy, a resztê jedliœmy.
Kazachowie to ciekawy naród,
szczególnie starsi (mo¿na by³o by
napisaæ ksi¹¿kê). Ale tak z grubsza
przez ca³y dzieñ pili herbatê, ze
szklanki polewali na spodeczek, podstawiali pod nos i wch³aniali parê i
zapach. Jak nie by³o herbaty, byli chorzy. Pod wieczór w rodzinie zabijali
barana, gotowali go, jedli miêso i popijali tym roso³em. Tak siedzieli do
nocy. W nocy s³ychaæ by³o g³oœne odbijanie ¿o³¹dka. Mê¿czyŸni nie palili
papierosów. U¿ywali tzw. „nasawoj”. Liœcie tytoniu mia¿d¿yli w takim kube³ku (podobnym do naszego
moŸdzierza), kijem drewnianym z
ga³k¹ go ubijali, coœ tam dodawali i
potem odchylali doln¹ czêœæ wargi,
wk³adali nasawoj i wyci¹gali soki.
Ruskie mówili „Och, och nie daj Boh,
z Kazachami znatsa – sasawowo
(pory pe³ne) sod leziet ca³owatsa”.
Starsze panie wychodzi³y w takim
szerokim nakryciu z czajnikiem ciep³ej wody za saraj (po polsku szopê)
i tam siê za³atwia³y.
Milicja w czasie ¿niw zabiera³a
ludzi wolnych z domów i ulic do zbierania k³osów w ko³chozie. Ja z siostr¹
równie¿ tam trafi³em. Zbieraliœmy
jak inna m³odzie¿ k³osy w ko³chozie
im. Stalina. Najbli¿szy by³ 20 kilometrów od Bajana. Chodziliœmy po
œciernisku na bosaka. Mieliœmy rany,
szczególnie miêdzy palcami, gdy¿
skóra na stopie by³a twarda. Tak¹
sam¹ ³apank¹ zbierali ludzi do gaszenia stepu. Dla ka¿dego dawali tak¹
rozszerzon¹ miot³ê brzozow¹ owiniêt¹ mokrym workiem, miot³a by³a
na d³ugim kiju. Gasiliœmy step, kiedy
³una ognia przesz³a i pozostawi³a ¿ar.
Jeden raz z Czesi¹ i koleg¹ Ruskim
poszliœmy zbieraæ k³osy do tego samego ko³chozu im. Stalina. Kombajny wówczas by³y niedoskona³e i pozostawia³y wiele k³osów. Nie by³o
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trudnoœci w ich zbieraniu, ale zbieraæ
nie wolno by³o, œcigali. Ziemiê zaorali, ale zbieraæ nie pozwolili. Raz nam
siê uda³o, ale kiedy widzieliœmy, ¿e
ktoœ jedzie drog¹, to uciekaliœmy w
step. Latem nie chodzi³em po wsi
¿ebraæ, ale zim¹ musia³em. Nosi³em
wodê z jeziora na tzw. „koromys³ach”. To by³a taka wyrobiona na
grzbiet deska, a na koñcach linka i
uchwyty na wiadra. By³em ma³y, na

nierównoœciach musia³em unosiæ to
lewe to prawe ramiê lub stawaæ na
palcach, ¿eby nie wyla³a siê woda.
R¹ba³em te¿ drzewo w suchym lesie
sosnowym, wewn¹trz by³y bia³e robaki w kszta³cie i wielkoœci g¹sienicy. Zbiera³em te robaki i kilka razy
by³em zim¹ na rybach. Wêdkê zrobi³em z koñskiego w³osia a haczyk z
ig³y czy szpilki. W³osie powi¹za³em
¿eby wêdka by³a d³uga, na koñcu dawa³em ciê¿arek, a na wysokoœci ok.
20 cm by³ haczyk. W³os spuszcza³em
do wody na dno a¿ sp³awik (korek od
butelki) p³ywa³ na wierzchu. Wówczas rusza³em ¿y³k¹ i wyci¹ga³em
rybê. By³em tylko kilka razy, bo musia³em wykuæ przerêblê, a lud by³
gruby na ponad 50 cm. Œnieg, a raczej
warstwa grubego œniegu by³a tylko
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tam, gdzie on siê gromadzi³. £opat¹
wycina³em w œniegu takie formy w
postaci obecnego suporeksu, uk³ada³em w pó³kole przed przerêbl¹ od
strony wiatru i dopiero wówczas
mog³em ³apaæ ryby.
Latem znalaz³em wyrzucone na
œmieci stare dziurawe pimy (walonki
z grubej ubitej we³ny). Nie mia³em
czym za³ataæ dziur, wiêc z³apa³em
psa, zabi³em go, miêso zjedliœmy, a
skórê wykorzysta³em do
tych walonek zatykaj¹c
dziury. Spodoba³o mi siê w
ten sposób zdobywanie
pokarmu (miêsa) i odzie¿y
(skóry). Zabija³em psy i
koty, skóry nie garbowa³em, bo nie zna³em sposobu, tylko trochê w rêkach
je zmiêkcza³em i takie
skóry wsadza³em w
spodnie ochraniaj¹c kolana, wk³ada³em w okolice
piersi, aby chroniæ p³uca,
uszy³em te¿ czapkê skórzan¹. Latem w³azi³em na
wysokie drzewa, a by³em
ma³y , sprytny i wysportowany, wybiera³em ptakom
jaja, a potem pisklêta.
Czasem dziwi mnie teraz,
jak to mog³em robiæ. To sytuacja mnie zmusi³a.
Mieszkaj¹c w szkole
widzia³em przez okno (to
by³o zim¹), jak maszyna
wialnia obracana przez ludzi mieli zbo¿e. W tym
celu rozwijali na podwórku p³achtê brezentu, na
œrodku sta³a wialnia. Po
zakoñczeniu pracy zbo¿e
w workach zabierali do
magazynu. Brezent zawijali rogami zakrywaj¹c
wialniê. Kiedy pracownicy siê rozeszli i by³ zmrok,
a stró¿ chodzi³ wokó³ magazynów, dyskretnie w³azi³em do brezentu, a by³em
ma³y, w wialni by³y takie
miejsca, gdzie pozostawa³o trochê zbo¿a, zbiera³em
je i znów dyskretnie ucieka³em, obserwuj¹c, gdzie
znajduje siê stró¿. Kilka
razy mi siê uda³o, ale kilka razy zosta³em z³apany i zaprowadzony na milicjê.
Straszono mnie, podstawiano pod nos
lufê karabinu (¿e zastrzelim). By³em
ma³oletni, wiêc mnie wypuszczano.
Polacy ogólnie byli lubiani przez
miejscowych. Wprowadzili kulturê.
Pokazali co mo¿na zrobiæ – z we³ny
czapeczki, sweterki, skarpety itp.
Przedtem we³nê ubijali na filc, na nim
spali i nim siê przykrywali. By³a plaga wesz, pluskiew i pche³. Ci którzy
mieli wszy zgromadzone na szwach
koszuli, to gryŸli te szwy bo to ich
krew. Nie ustrzegliœmy siê tej plagi i
my. Nie by³o myd³a ani proszku.
Mama pra³a bieliznê, moczy³a w wodzie wêze³ek popio³u drzewnego.
Pluskwy w domu chodzi³y po suficie
i spada³y na œpi¹cych na pryczy. Mo¿-

na by³o po omacku z³apaæ i zdusiæ.
Bardzo œmierdzia³y. Jedn¹ ko³drê
mieliœmy z Polski. Pow³oki nie mieliœmy, to z materia³u zrobi³y siê takie
nitki i wata by³a na wierzchu. Jak siê
j¹ odchyli³o to wszy siedzia³y kupami
a kolor przybra³y waty, tylko by³o
widaæ czarne kropeczki na grzbiecie.
Nie by³o œrodków, aby je zlikwidowaæ. To robactwo powodowa³o chorobê. W Bajmie na tyfus plamisty
du¿o osób z rodzin polskich zmar³o.
Pamiêtam, by³a pani Popielukowa,
mia³a troje dzieci. Pierwsze kolejno
zmar³y dzieci, a potem ona sama.
By³a ¿on¹ policjanta.
W koñcu zaczêli namawiaæ pe³noletnie Polki na radzieckie paszporty. Polki, w tym moja mama, mówi³y,
¿e my powrócimy do Polski, a jak nie
my, to nasze dzieci. Mama aktywnie
w³¹czy³a siê do odmowy przyjêcia
paszportu. Mamê aresztowano. Wywieziono j¹ do Pietropaw³owska. Pamiêtam jak mama, ja i siostra p³akaliœmy, gdy prowadzono j¹ do samochodu. Mama musia³a zostawiæ swoje ukochane dzieci, o które ca³e swoje
¿ycie walczy³a jak wilczyca broni¹c
je przed nieszczêœciem, jakie nas spotka³o. To by³o przy koñcu roku 1943.
Zosta³em tylko z siostr¹ Czesi¹. Poszed³em do pracy w Promkombinacie. Przemys³owy kombinat robi³
wszystko z drewna. Ja robi³em ³y¿ki
drewniane. Surowe drewno brzozowe ciêto na klocki d³ugoœci ³y¿ki.
Otrzymywa³em takie klocki. By³y
narzêdzia w postaci m³otka z ostrzem
prostym i zaokr¹glonym. Pocz¹tkowo tymi narzêdziami obrabialiœmy
drzewo, a w koñcowym etapie no¿em
strugano ³y¿kê. Norma by³a 8 sztuk
dziennie. Kiedy w czasie wojny
Niemcy podchodzili pod Ural, wywieziono na Sybir ca³e kolonie niemieckie, które tam siê znajdowa³y.
Czêœæ z nich trafi³o do Bajan-Au³a.
Niektórzy z nich byli fachowcami np.
stolarze, garncarze, ogrodnicy itp. W
Prokombinacie oprócz ca³ych furmanek, sani, ³y¿ek, zaczêto robiæ narty z
deski sosnowej.
Jedna Niemka znalaz³a teren,
gdzie p³yn¹³ strumyk, zaproponowa³a kierownictwu kombinatu wodê i
zrobiæ ogrody polewnoje. Tak te¿ zrobiono. Pocz¹tkowo powozi³em jednym wo³em. Po opanowaniu dali mi
wóz na dwa wo³y. Ciê¿ko by³o te wo³y
kolejno wsadziæ w jarzmo. Na sprz¹taczkê w szkole, na miejsce mojej
mamy, dali Kazaszkê, która z dwojgiem dzieci zamieszka³a z nami w
jednym ma³ym pokoju. Jej m¹¿ by³ na
froncie. Mia³a dwóch synów: Sapar 2
lata i Sapargali kilka tygodni. Ten
m³odszy Sapargali mia³ ³ó¿eczko skanalizowane. U do³u ³ó¿eczka by³a
puszka blaszana, a w ³ó¿eczku otwór.
Jak k³ad³a spaæ ma³ego, to mu trzonek
wk³ada³a do d³u¿szej koœci i przy siusianiu mocz sp³ywa³ do puszki, a ty³eczek by³ na tym otworze. Równie¿
ona przynosi³a wyproszon¹ od znajomych ¿ywnoœæ w wêze³ku i karmi³a
dzieci. Pamiêtam jak raz starszy Sa-
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par wlaz³ pod ³ó¿ko, pod którym
matka postawi³a wieczorem mleko.
Sapar macza³ lekko d³oñ w mleku, a
œmietanê zlizywa³. W biedzie to i
dzieci znaj¹ sposób od¿ywiania siê.
Ja z siostr¹ zosta³em przeniesiony
do Rosjanki cioci Niusi w innej czêœci wsi. Pracowa³em w ogrodzie jako
woŸnica. PóŸniej przywieziono do
nas rodziny Czeczeñców wysiedlonych z terenów, które zagro¿one by³y
zajêciem przez Niemców. Czeczeñcy
mieli po kilka ¿on. Nas po kilku tygodniach znów wyprowadzono od Rosjanki i zamieszkaliœmy w ziemiance
z polsk¹ rodzin¹, nazwiska nie pamiêtam. Nieopodal mieszkali Czeczeñcy. Za³o¿yli garbarniê skór. Nieprzyjemne zapachy tej garbarni
wszyscy czuli z daleka. Nie wiem
dlaczego mnie z siostr¹ czêsto przeprowadzano w inne miejsca, gdy¿
kolejno przeprowadzano nas do rodziny polskiej pani £omejkowej, która mia³a trzech synów: Jurka, Tomka
i Zbyszka. Z ch³opcami wieczorem
sankami jeŸdzi³em do lasu w góry.
Œcinaliœmy sosnê. Grube k³adliœmy
na spód, a ga³êziami przykrywaliœmy.
Zawsze siê udawa³o. Ja nadal powozi³em dwoma bykami. By³y one bardzo chude i mia³y rany. Wykorzystywano je w dzieñ do pracy w kombinacie, a po po³udniu brali powóz pracownicy do przywiezienia ga³êzi z
lasu, ¿erdzi, kiziaków z pola czy stepu itp. Wykorzystywano je bardzo
d³ugo, a nad ranem wypuszczano w
step. By³y tak zmêczone, ¿e nie jad³y
trawy a tylko le¿a³y. Rano przychodzili furmani i ja i znów braliœmy byki
do zaprzêgów. Zaprzêg nie mia³ lejc,
a kierunek nadawano d³ugim kijem.
Jak pojazd mia³ jechaæ w lewo, to bito
kijem byka z prawej strony, jak w prawo to ok³adano kijem z lewej. A jak
trzeba by³o szybciej to bito kijem po
grzbiecie. Tak ich bili po grzbiecie, ¿e
na krêgos³upie powstawa³y rany, a w
ranie by³o pe³no wij¹cych siê robaków. By³o mi bardzo szkoda tych
zwierz¹t. Zawsze je g³aska³em, skroba³em itp. Dawali mi do zaprzêgu zawsze inne, rzadko trafia³y te same.
Raz g³aska³em byka z du¿ymi ranami,
a on podniós³ spuszczon¹ g³owê i rogiem uderzy³ mnie w podgardle.
Wybi³ mi z lewej strony zêba i spowodowa³ krwotok krtani. Do dziœ zêba
tego nie mam i pozosta³a ma³a blizna.
Jeszcze kiedy mama by³a razem z
nami, zim¹ nie jedliœmy przez kilka
dni, bo nic nie mieliœmy. Mama chodzi³a trzymaj¹c siê rêkoma œciany,
p³otu by szukaæ jedzenia, nie mia³a
si³y. Siostra Czesia ju¿ le¿a³a w poœcieli, nie mia³a si³y wstaæ. Ja siedzia³em na ma³ym krzese³ku, który przywieŸliœmy z Polski i nie mia³em si³y
wstaæ. Jedna Polka widz¹c zataczaj¹c¹ siê mamê przynios³a nam kubek
jakiejœ kaszy. Ugotowaliœmy tê kaszê
w 4-ro litrowym garnku i po kilku
dniach wstaliœmy. Takich sytuacji
g³odowych prze¿y³em zim¹ kilka. W
g³odzie nie chcia³o siê jeœæ tylko by³o
coraz s³abiej.
Cdn.
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Kolejk¹ przez Dobr¹
Dynamiczny rozwój przemys³u pod
koniec XIX wieku wymaga³ sprawnej
komunikacji. Doskona³ym rozwi¹zaniem okaza³a siê kolej w¹skotorowa,
która by³a tania w budowie, choæ jednoczeœnie posiada³a mniejsz¹ zdolnoœæ
przewozow¹.
Przez Dobr¹ przebiega³y dwie linie
Stargardzkiej (SKB - Saatziger Kleinbahn AG) i Reskiej Kolei W¹skotorowej (RKB - Regenwalder Kleinbahn
AG). Pierwsza z nich ze Stargardu do
Kani zosta³a wybudowana w maju 1895
r., do Dobrej przed³u¿ono j¹ w listopadzie, gdzie w kolejnym roku po³¹czono
z lini¹ do Reska. Druga linia kolei w¹skotorowej biega³a z Dobrej do £obza
przez Mieszewo i nale¿a³a do Reskiej
Kolei W¹skotorowej. Stacja kolei w¹skotorowej nosi³a kilka nazw; DobraPo³udnie, Dobra Nowogardzka i Dobra
Nowogardzkie. Pierwsz¹ liniê Dobra
Nowogardzka - £obez przez Mieszewo, sk¹d odchodzi³o odga³êzienie do
¯elmowa, uruchomiono w lipcu 1896
roku. W 1907 roku przed³u¿aj¹c torowisko do stacji Resko Pó³nocne utworzono kolejn¹ liniê, która w Resku mia³a po³¹czenie z lini¹ P³oty - £obez.
Linia z Dobrej Nowogardzkiej do
£obza s³u¿y³a przewozom pasa¿erskim
jeszcze do koñca czerwca 1991 r. Cztery lata póŸniej odcinek Mieszewo –
£obez zosta³ przez PKP rozebrany. Na
odcinku Mieszewo - Resko Pó³nocne
poci¹gi pasa¿erskie kursowa³y do 1959
r. Do 1995 r. jako linia gospodarcza
s³u¿y³a do przewozu taboru na naprawy
z Dobrej Nowogardzkiej i Iñska do Reska. Ostatni poci¹g osobowy zorganizowany dla mi³oœników kolei przejecha³
trasê Dobra Nowogardzkie - Dorowo i z
powrotem 13 paŸdziernika 2001 r.
Istniej¹cy tabor wraz z torowiskiem
i zabytkowymi budynkami stacji znajduj¹ siê w rêkach PKP.

Mimo wpisania kolejki w rejestr
zabytków, jej dewastacja wci¹¿ siê pog³êbia³a.
W 2005 roku w Towarzystwie Przyjació³ Stargardu zrodzi³a siê myœl przekszta³cenia linii kolejki w œcie¿kê rowerow¹. W maju 2008 roku rozstrzygniêty zosta³ przetarg na sporz¹dzenie
koncepcji zagospodarowania pozosta³oœci kolejki i przekszta³cenia jej szlaku w œcie¿kê pieszo-rowerow¹, z zachowaniem elementów kolejowych,
np. przejazdów drezynami rowerowymi po niektórych jej fragmentach. Do
koñca listopada 2008 roku koncepcja
mia³a zostaæ opracowana i przedstawiona do akceptacji dla Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Stargardzie.
Tak¿e w maju mia³a miejsce akcja
przewozu w¹skotorowego wagonu
motorowego MBxd2-307 z lokomotywowni Dobra do Koszalina. Wagon ma
s³u¿yæ Towarzystwu Mi³oœników Koszaliñskiej W¹skotorówki.
Koleje w¹skotorowe, znajduj¹ce
siê w obrêbie obecnego województwa
szczeciñskiego, posiada³y przeœwit
toru 1000 mm, natomiast w obrêbie województwa koszaliñskiego 750 mm i
stanowi³y dwa oddzielne kompleksy
kolei. Dopiero po wojnie zniwelowano
te ró¿nice.
Administracja PKP objê³a w stan
posiadania koleje w¹skotorowe 1 lipca
1945 r. Przy czym koleje w¹skotorowe
po³o¿one na terenie woj. szczeciñskiego by³y czêœciowo zdewastowane na
skutek dzia³añ wojennych, a na terenie
woj. koszaliñskiego koleje by³y w ogóle rozebrane, a nawierzchnia ¿elazna i
tabor wywiezione.
Wobec ogromnych zniszczeñ
przede wszystkim ca³y wysi³ek pracowników kolejowych w pierwszej fazie dzia³ania zosta³ skierowany na usuniêcie przerw w torze kolejowym oraz

Jeden z budynków nieczynnej stacji kolejowej z zachowan¹ star¹ nazw¹

na doprowadzenie do stanu u¿ywalnoœci napowietrznej linii telefonicznej.
Uszkodzenia w nawierzchni dochodzi³y do 50 proc. Niezale¿nie od
tego administracja Wydzia³u KW czyni³a starania u radzieckich w³adz wojskowych uzyskania taboru kolejowego,
w celu uruchomienia poci¹gów dla
przewiezienia licznych grup osiedleñców i dla dowiezienia ¿ywnoœci.
W roku 1945 odbudowano i uruchomiono parowozowniê w Gryficach,
Goœcinie, Dobrej Nowogardzkiej i Iñsku.
Koleje w¹skotorowe za czasów niemieckich nale¿a³y do prywatnych posiadaczy, a nastêpnie przesz³y pod zarz¹d powiatów. Koleje te cechowa³o
ogromne zaniedbanie i prymitywizm
zarówno taboru kolejowego jak i urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
W latach 1946 i 1947 tutejsze koleje w¹skotorowe na polecenie Ministerstwa Kolei odda³y do Warszawy najlepsze parowozy, wagony motorowe, osobowe i towarowe.
Wzrastaj¹ce z roku na rok przewozy towarowe wymaga³y znacznie wiêkszej iloœci parowozów, co by³o coraz
bardziej k³opotliwe. Najbardziej odczuwalny brak sprawnych parowozów

da³ siê we znaki w latach 50. Z jednej
strony to w³aœnie wtedy najwiêcej pasa¿erów i towarów przewo¿ono kolejkami w¹skotorowymi, a z drugiej strony
nie produkowano nowych parowozów
na przeœwit toru 1000 mm. W zwi¹zku
z tym starano siê utrzymaæ w sprawnoœci jak najwiêksz¹ iloœæ istniej¹cych parowozów. By³o to tym trudniejsze, ¿e
parowozy by³y przestarza³e i o sporej
ró¿norodnoœci serii, to z kolei skutkowa³o brakiem czêœci zamiennych koniecznych do ich napraw.
Dziœ odbudowa kolejki mo¿e staæ
siê nie lada atrakcj¹, a czy tak siê stanie,
czas poka¿e. Na zachodzie kolejki w¹skotorowe prze¿ywaj¹ renesans, u nas
wykorzystuje siê nasypy na szlaki rowerowe. Jakkolwiek by nie by³o, warto
zachowaæ o nich pamiêæ, choæby dlatego, ¿e podró¿ nimi trwa³a tak spokojnie,
a cz³owiek na chwilê móg³ zag³êbiæ siê
w podziwianie otaczaj¹cej nas piêknej
przyrody.
Dokument „760/AB”, za: Krótki
zarys rozwoju historycznego kolei w¹skotorowych Pomorza Zachodniego
DOKP Szczecin, http://www.kolej.pl/
maron/zarys.htm
www.dobragmina.pl

(£OBEZ). W minion¹ sobotê
przed £obeski Dom Kultury zajecha³ Miko³aj. Wprawdzie sañ i reniferów nigdzie nie by³o widaæ,
ale zapewnia³, ¿e przyby³ tu prosto
z Laponii. Ze sob¹ mia³ listê dzieci, które by³y grzeczne i zas³u¿y³y
sobie na prezent. Milusiñscy, którzy przybyli tu wraz z rodzicami
obst¹pili Miko³aja w oczekiwaniu

na podarunek dla siebie. W wypadkach, w których Miko³aj nie do
koñca by³ pewien, czy prezent nale¿y siê któremuœ dziecku, b¹dŸ
gdy mia³ przeczucie, ¿e w milusiñskim drzemie potencja³ artystyczny – prosi³ o wierszyk lub piosenkê. Przy okazji okaza³o siê, ¿e w
£obzie rosn¹ talenty wokalne i
recytatorskie.
mm

Miko³aj u najm³odszych

tygodnik ³obeski 9.12.2008 r.
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Uhonorowani dawcy ¿ycia

(£OBEZ). Dla honorowych
krwiodawców w miniony pi¹tek w
£obeskim Domu Kultury zosta³a zorganizowana Akademia z okazji Dni
Honorowych Dawców Krwi. Uroczystoœæ zosta³a poprzedzona oddaniem
krwi w Hali Sportowej. Pomieszczenia na ten cel u¿yczy³ Zdzis³aw
Urbañski.
Podczas spotkania wrêczenia odznaczeñ Zas³u¿ony Honorowy Dawca
Krwi dokona³ Zdzis³aw Szmit – cz³onek
Kapitu³y Odznaki Honorowej PCK
przy Zarz¹dzie G³ównym w Warszawie.
Asystowa³a mu El¿bieta Modrzejewska
– prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy Zarz¹dzie Rejonowym PCK
w £obzie.
Odznaczeni w 2007 r. odznak¹ honorow¹: „Zas³u¿ony Honorowy Dawca
Krwi”: Waldemar Sobuœ - III stopnia,
Tomasz Macioszek – I i II stopnia oraz
Krzysztof Nawrocki - III stopnia.
W 2008 roku odznaczony odznak¹
honorow¹ „Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi” I i II stopnia zosta³ Maciej
Kraus.
Równoczeœnie za wspó³pracê przy
organizacji okrêgowych i krajowych
zawodów wêdkarskich Honorowych
Dawców Krwi odznaczony zosta³
Krzysztof Ilewicz oraz Jerzy Rakoczy.
Medale z okazji 50-lecia Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego

Krzy¿a dla Jerzego Rakoczego i
Krzysztofa Ilewicza za szczególne zas³ugi i dzia³ania wspieraj¹ce trud honorowego krwiodawstwa podpisa³ Prezes
Narodowej Rady Honorowego Krwiodawstwa S³awomir Kaczyñski oraz Prezes Zarz¹du Polskiego Czerwonego
Krzy¿a Andrzej Podsiad³o, a wrêczy³
Zdzis³aw Szmit.
- Serdecznie dziêkujê w imieniu
wszystkich „moczykijów”. Byliœmy
inicjatorami z Panem Romkiem ju¿
œwiêtej pamiêci, który by³ wspó³organizatorem pierwszych tak zwanych „imprez moczykijskich”. Mam nadziejê, ¿e
bêd¹ one kontynuowane – powiedzia³
Jerzy Rakoczy.
£obescy krwiodawcy otrzymali
równie¿ upominki, m.in. od Rady Miasta w £obzie now¹ kronikê, by kontynuuj¹c zwyczaj, zapisywaæ w niej kolejne
wydarzenia. Upominek wrêczy³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogdan Górecki. Gratulacje z³o¿y³ równie¿
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek
Kubacki oraz burmistrz £obza Ryszard
Sola. Od wszystkich krwiodawcy otrzymali upominki.
- Korzystaj¹c z tej piêknej okazji
serdecznie gratulujê odznaczonym, s³owa uznania dla mieszkañca naszej gminy, który tutaj, w lokalnym œrodowisku,
jest osob¹ bardzo znan¹, nie tylko jako
„moczykij”, ale i jako dzia³acz spo³eczno-sportowy. To co robicie okreœli³bym

tak: darujecie ludziom ¿ycie. Zwracam
siê do wszystkich honorowych dawców
krwi – sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia i chcia³bym podziêkowaæ za
najpiêkniejszy dar – dar krwi, dar ¿ycia.
Dziêkujê ¿e potraficie dzieliæ siê
cz¹stk¹ siebie. Dziêkujê za wasz nieoceniony wk³ad w ratowanie istnienia
ludzkiego. Dziêki wam œwiat staje siê
lepszy i za to jeszcze raz serdecznie
dziêkujê.
Marek Kubacki doda³ od siebie, ¿e
jako przewodnicz¹cy Rady Powiatu

gratuluje krwiodawcom takiej pracy,
jako cz³owiek dziêkuje, a jako lekarz to
stwierdza, ¿e bez pomocy krwiodawców czêsto nic z pracy lekarzy by nie
wysz³o. Przewodnicz¹cy przeczyta³
podziêkowania od starosty ³obeskiego
Antoniego Gutkowskiego i od siebie
dla pani El¿biety Modrzejewskiej - Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy Zarz¹dzie Rejonowym PCK w
£obzie za propagowanie idei krwiodawstwa oraz zaanga¿owanie na rzecz
potrzebuj¹cych.
mm

Nasi z laurami w regionie

(DRAWSKO POM.) Okazuje siê,
¿e nasi uczniowie z powodzeniem bior¹
udzia³ w ró¿nych konkursach regionalnych. Przyk³adem jest odbyty 2 grudnia
br. w Oœrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Fina³ VI Edycji Konkursów
Przyrodniczych, w którym pierwsze
miejsce zdoby³ ³obzianin Mateusz D¹bski, a Kinga Moroz z Runowa Pomorskiego zosta³a wyró¿niona.
Co roku Konkursy Przyrodnicze
organizuj¹ Zespó³ Drawskiego i Iñskiego Parku Krajobrazowego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. Odbywaj¹ siê w dwóch
kategoriach: plastyczny i fotograficzny
pn. „Pomorski Zwierzyniec” oraz konkurs wiedzy „Daj szansê Ziemi”.
W konkursie wiedzy „Daj Szansê

Ziemi” udzia³
wziê³o
56
uczniów szkó³
z
regionu.
Uczestnicy pisali test, a potem najlepsza
pi¹tka odpowiada³a na pytania z wylosowanych zestawów. Pierwsze miejsce w tym konkursie zaj¹³ Mateusz D¹bski z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Nagrod¹ by³ m.in. plecak.
W konkursie „Pomorski Zwierzyniec” uczennica Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim, Kinga Moroz, zosta³a wyró¿niona za pracê plastyczn¹. (r)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

Œwidwin
Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów wodno-kanalizacyjnych
oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel.
091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
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.

Drawsko Pom.
Kierowca kategorii C + E poszukuje
pracy na terenie Z³ocieñca i okolic.
Tel. 608 771 547.

INNE

Region
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
697 610 223.

MIESZKANIA

£obez
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 63 mkw w Œwiêtoborcu. Tel. 609
863 917, 721 141 009.
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607 281
442.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Gryfice

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Region
Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel. 666173-196.

MOTORYZACJA
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
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, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez

Sprzedam Fiat Punto rocznik 97
cena 6800, Panda 04 cena 16400,
Pontiak 95 cena 24 000. Tel. 604
997 741.
Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.

Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

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

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

£obez
Sprzedam hurtowo choinki. Cena 5
z³ za sztukê. Tel. 604 997 741.
Drewno opa³owe. Tel. 506 402 140.
Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.
Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y szklane
na cukierki. Tel. 601 212 335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Gryfice
Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez

Region

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41 72.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

(wp³ata na konto)

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie. Tel.
512 584 156.

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665
555 195, 667 143 991.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

NAUKA

Gryfice
P³oty – korepetycje – chemia i jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych i
œrednio zaawansowanych. Tel.
664 973 043.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Gazecie Gr
yfickiej, TTygodniku
ygodniku £obeskim TTygodniku
ygodniku PojezieGryfickiej,
rza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich

Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

w CZTERECH gazetach:

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 9.12.2008 r.
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Niebieski Miko³aj
Dro¿sze o 6 z³
w przedszkolu w £obzie
Przedszkole w £obzie wraz z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie zorganizowa³o wizytê Niebieskiego Miko³aja.
Do przedszkola w £obzie zawita³ niecodzienny goœæ. By³ to niebieski Miko³aj, mimo, ¿e ubranko
mia³ czerwone, takie jakie nosi
prawdziwy Miko³aj.
Na pocz¹tku wizyty dzieci z grupy Pszczó³ek przywita³y goœcia piosenkami i wierszykami, by³o mnóstwo radoœci i zabawy. Potem Miko-

³aj odwiedzi³ dzieci w poszczególnych grupach, przekazuj¹c wiele
cennych informacji na temat bezpiecznego zachowania w przedszkolu, domu, czy te¿ zabaw na
podwórku. Nasz Miko³aj spotka³
bowiem policjanta, który poprosi³,
aby przekaza³ dzieciom jak nale¿y
przechodziæ przez ulicê i jak wa¿ne
jest u¿ywane elementów odblaskowych. Oczywiœcie nie oby³o siê bez
wrêczenia prezentów, ogromnych
paczek ze s³odyczami i zabawkami.
Asp. Anna Gembala

(£OBEZ). Podczas sesji w
£obzie radni miejscy podjêli
uchwa³ê podwy¿szaj¹c¹ op³aty za
œwiadczenia Przedszkola Miejskiego przekraczaj¹ce realizacjê
podstawy programowej wychowania przedszkolnego o 6 z³.
- Jest propozycja, by podwy¿szyæ op³aty ze 140 do kwoty 146 z³.
Wed³ug kalkulacji przedstawionej
przez burmistrza, ta op³ata mog³aby
wynosiæ oko³o 270 z³, czyli gmina
dofinansowuje jednostkê samorz¹dow¹ du¿ymi kwotami– uzasadnia³a przewodnicz¹ca Rady El¿bieta
Kobia³ka.
Radni nie mieli w¹tpliwoœci co
do zasadnoœci podwy¿ki, tote¿
uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
Uzasadnieniem uchwa³y jest
fakt, i¿ w ostatnich latach „znacznie
wzros³y wydatki na utrzymanie

przedszkola i jego filii. Na rok 2009
w stosunku do roku 2008 zaplanowano wzrost bud¿etu przedszkola o
14,6 proc. W przedszkolu wykonuje
siê wiele prac remontowych, kupuje
siê nowoczesne i funkcjonalne wyposa¿enie. Wszystko to powoduje
wzrost kosztów utrzymania przedszkola i s¹ to koszty, które w ca³oœci
ponosi gmina”.
Tylko od stycznia do paŸdziernika œrednie miesiêczne koszty remontów wynosi³y ponad 8 tys. z³.
Równoczeœnie wzros³y tak¿e te
koszty, które ponosz¹ rodzice.
Miesiêczne funkcjonowanie
przedszkola przy ul. Mickiewicza,
bez remontów i wyposa¿enia wynosi niemal 93 tys. z³. Koszt na
jedno dziecko (a jest 174. milusiñskich) wynosi 521,54 z³, w tym
kwota realizacji podstawy programowej, za któr¹ rodzice nie p³ac¹,
to 252,16 z³.
mm
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Do i ze szko³y przez ciemny las

List do redakcji

Apel
do myœliwych
Dnia 3.12.2008 r. myœliwi poluj¹cy na zwierzynê w lasach otaczaj¹cych Rynowo, popisali siê nie lada
bezmyœlnoœci¹. Upolowane (zabite) zwierzêta pouk³adali przy drodze w rowie lub na stoj¹cej obok
przyczepie, a by³o ich kilkanaœcie
sztuk.
Ko³o tego wydarzenia przeje¿d¿a³ autobus szkolny, dzieci by³y
zszokowane, tym bardziej, ¿e autobus w tym miejscu musia³ zwolniæ,
gdy¿ panowie w kapeluszach, zajêci
swoj¹ prac¹, krêcili siê w okolicy
ca³ej jezdni.
Ja jako osoba doros³a ca³y czas
mam w oczach te nieszczêsne zabite
zwierzêta. Mam wra¿enie, ¿e ci panowie oprócz zwierzyny, zabili tak¿e w sobie wra¿liwoœæ. Myœlê, ¿e
ludzie ci powinni wykonywaæ swoj¹
pracê bardziej rozs¹dnie, gdy¿
g³ównie z uwagi na dzieci powinni
im oszczêdzaæ takich widoków. Pasa¿erowie autobusu.

Zima sparali¿owa³a
(RESKO). Atak zimy w tej miejscowoœci by³ wprawdzie krótkotrwa³y, ale i nadzwyczaj ostry, na
tyle, ¿e odwo³ano zajêcia w Starogardzie, £osoœnicy i £abuniu. Równoczeœnie obfite opady œniegu sprawi³y, ¿e we wsiach: Iglice, Stara
Dobrzyca, Gozdno, Potuliny, Sto³¹¿ek i Orzeszkowo zabrak³o pr¹du.
Do Stol¹¿ka i Orzeszkowa dostarczono agregaty pr¹dotwórcze ze
Szczecina i z gminy Resko.
mm

16.00 jest ju¿ ciemno. Obowi¹zkiem gminy jest, by ten problem
rozwi¹zaæ tak, by dzieci tak jak kiedyœ, by³y dowo¿one - powiedzia³
wiceprzewodnicz¹cy.
Z t¹ opini¹ nie zgodzi³ siê radny
Stanis³aw K³osiñski.
- Pan przewodnicz¹cy mówi, ¿e
w Sielsku trzeba dzieci dowieŸæ na
kolonie. Ja bym te¿ pani¹ burmistrz
poprosi³, ¿eby moje dzieci, które id¹
przez las z krzy¿ówki do Sulic, równie¿ autobus przywozi³. Niestety
moje dzieci chodzi³y i chodz¹, teraz
ma³y dzieciak do zerówki równie¿
chodzi. No niestety, jak wszystkich
bêdziemy woziæ, to pani burmistrz
niech zapisze, ¿e w Sulicach i Goœcis³awiu te¿ trzeba ludzi dowieŸæ –
ripostowa³ radny.
W tej kwestii g³os zabra³a równie¿ radna Jadwiga Kamiñska.

– Proszê przeanalizowaæ jeszcze odjazdy autobusów spod szko³y
w Runowie. Nie ma autobusów o
godz. 12.00, w szczególnoœci we
wtorki i œrody. Okazuje siê, ¿e dzie-

ci na odjazd czekaj¹ ponad dwie
godziny - powiedzia³a.
Czy g³osy radnych coœ znacz¹ w
kwestii bezpieczeñstwa i czasu
dzieci, czas poka¿e.
mm

15 lat na za³atwianie banalnej sprawy – na razie bez fina³u

List do redakcji

(WÊGORZYNO).
Dowóz
dzieci by³ tym momentem w dyskusji, który podzieli³ radnych.
Gdy jedni sk³adali interpelacje,
by dzieci z koloni Sielsko dowoziæ
autobusem, ¿eby najm³odsi nie
musieli chodziæ po zmroku przez
las, inni twierdzili, ¿e skoro
uczniowie z innych wiosek mog¹
chodziæ, to te równie¿.
Wiceprzewodni¹cy Rady Jan
Szymko podczas sesji Rady Miasta
wyst¹pi³ z interpelacj¹ do burmistrz
Wêgorzyna, aby ta przeanalizowa³a
kwestiê dowozu dzieci ze szko³y z
Runowa do Sielska.
- Sprawa jest znana pani burmistrz. Dzieci dowo¿one s¹ tylko do
Sielska do centrum wioski, a na
koloniê pó³nocn¹ musz¹ iœæ ponad 2
km. Tam biegaj¹ du¿e psy, jest zagro¿enie dla tych dzieci. Teraz o

Szambo w gminie
Wstyd mi jest, ¿eby w tak
b³ahej sprawie odwo³ywaæ siê
do pomocy mediów, ale jak
znam ¿ycie, to w³aœnie media
potrafi¹ rozjaœniæ umys³y tym,
którzy maj¹ s³u¿yæ mieszkañcom gminy, a nie utrudniaæ im

¿ycie.
Rzecz dotyczy podtapiania piwnic
w Runowie Pomorskim na ul. Strzeleckiej, w okresie nasilonych opadów atmosferycznych, szczególnie w okresie
zimy i wczesnej wiosny. Najbardziej na
podtapianie nara¿one s¹ budynki Nr 1,
2, 3 i 5, najni¿ej po³o¿one. Przy wysokim poziomie wód gruntowych woda w
piwnicy siêga 50 centymetrów.
Œciany s¹ zawilgocone, odpadaj¹
tynki ze œcian i sufitów. Udra¿niany co
kilka lat przez Urz¹d Miasta i Gminy
ruroci¹g drenarki po³o¿ony na dzia³kach Nr 52/1, 52/2 i 53/2, stanowi¹cych
mienie Gminy, jest stale zamulony
przez œcieki bytowe doprowadzane bezpoœrednio do studzienek rewizyjnych
ruroci¹gu drenarskiego.
W lipcu 1999 r. z Urzêdu Miasta i
Gminy mieszkañcy ul. Strzeleckiej w
Runowie Pomorskim otrzymali pismo
wg rozdzielnika o nastêpuj¹cej treœci,
cyt.: „W zwi¹zku z przeprowadzon¹ w
m-cu maju br. przez UMiG Wêgorzyno
szczegó³ow¹ konserwacj¹ urz¹dzeñ
melioracji wodnej oraz udro¿nienia
ruroci¹gu drenarskiego po³o¿onego na
dzia³kach Nr 52/1, 52/2 i 52/3 stanowi¹cych mienie Gminy, a biegn¹cych
za pañstwa posesj¹, proszê w ci¹gu 14
dni od daty otrzymania niniejszego
pisma o odciêcie odp³ywu œcieków
bytowo-gospodarczych od urz¹dzeñ
melioracyjnych. W razie niewywi¹zania siê z na³o¿onego obowi¹zku zostanie wszczête postêpowanie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoœci i

porz¹dku w Gminach (Dz. Ust. Nr 132
poz. 622) poprzez skierowanie sprawy
do Kolegium”.
Na postraszeniu Urz¹d Miasta i
Gminy w Wêgorzynie obowi¹zek swój
spe³ni³, a œcieki nadal do ruroci¹gu drenarskiego by³y pod³¹czone.
Przez trzy lata œcieki zrobi³y swoje
i melioracja nie spe³nia³a swojej funkcji. Interwencja i monity o udro¿nienie
ruroci¹gu drenarskiego doprowadzi³y
do tego, ¿e powtórnie przeprowadzono
konserwacjê i udro¿nienie urz¹dzeñ
drenarskich.
W dniu 9.05.2002 r. Urz¹d Miasta i
Gminy w Wêgorzynie pismem o podobnej jak wy¿ej treœci poinformowa³
mieszkañców o wykonanej konserwacji
i ponownie wezwa³ do odciêcia w ci¹gu 14 dni œcieków, dodaj¹c, ¿e w razie
nie wywi¹zania siê z na³o¿onego obowi¹zku Gmina dokona odciêcia przy³¹cza, kosztami obci¹¿aj¹c u¿ytkowników. W czerwcu 2002 roku dokonano oglêdzin i stwierdzono, ¿e budynek szeœciorodzinny, oznaczony Nr 9,
nie wykona³ dyspozycji Gminy i œcieki p³yn¹ nadal do studzienki ruroci¹gu drenarskiego. Odcinek miêdzy studzienk¹ a kana³em zrzutowym jest ju¿
tak zapchany, ¿e woda ledwie siê s¹czy.
Powy¿sze potwierdzone jest równie¿ pismem Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie z dnia 19.02.2002 r. i w
dalszym ci¹gu administracja samorz¹dowa nie podjê³a ¿adnych czynnoœci. Od miesi¹ca lutego do paŸdziernika nie kiwniêto nawet palcem w tej
sprawie. Napisano jedynie pismo, z
którego wynika, ¿e cyt.: „mieszkañcy
wszystkich posesji przy ul. Strzeleckiej otrzymaj¹ nakaz odciêcia œcieków bytowych od urz¹dzeñ melioracyjnych, co powinno wp³yn¹æ na w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeñ”.

Zastanawiaj¹cy jest fakt, dlaczego
Gmina przez ca³y czas odwo³uje siê do
odpowiedzialnoœci zbiorowej wysy³aj¹c pisma do wszystkich mieszkañców
ul. Strzeleckiej o numeracji nieparzystej. Wystarczy skontrolowaæ cztery
studzienki drenarskie i ju¿ jest wiadomym, kto odprowadza do nich œcieki.
Nie trzeba byæ specjalist¹, by odró¿niæ
œcieki od czystej, gruntowej wody.
I dalej zastanawiam siê - dlaczego
wszyscy, skoro ustalono kto jest g³ównym winowajc¹.
Minê³o 10 miesiêcy, a nikt ¿adnej
decyzji nie otrzyma³. Jak d³ugo bêdzie
trwaæ ta znieczulica, trudno przewidzieæ.
Przysz³o lato, s³oneczko zrobi³o
swoje, wody gruntowe opad³y i aura
wyrêczy³a urzêdników od dzia³ania.
Zastanawiam siê jak to jest mo¿liwe, ¿e z pieniêdzy podatników op³aca
siê tak niekompetentnych pracowników.
A co na to burmistrz, który zosta³
obdarzony kredytem zaufania spo³ecznego i podj¹³ siê pe³niæ obowi¹zki i
przestrzegaæ przepisów wynikaj¹cych z
obowi¹zuj¹cego prawa.
Dzia³ania tutejszego organu administracji samorz¹dowej sprowadzaj¹ siê
tylko do tego, by postraszyæ u¿ytkowników pismem, a na egzekucjê brakuje
energii i umiejêtnoœci.
Pierwsza petycja w tej sprawie napisana by³a 21.12.1993 r. i Urz¹d Miasta i Gminy mo¿na by ju¿ wpisaæ do
Ksiêgi Guinessa za tempo, w jakim za³atwia tak „skomplikowan¹ sprawê”.
Na koniec dodam, ¿e prawie ¿adnym nak³adem finansowym mo¿na usun¹æ przyczynê, a du¿ym - naprawiaæ
skutki.
Mieszkaniec Runowa (dane do
wiadomoœci Redakcji)
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Turniej Miko³ajkowy w pi³kê no¿n¹

Pekin najlepszy w Dobrej

W miniony pi¹tek, 5 grudnia,
w hali sportowej w Dobrej odby³
siê Miko³ajkowy Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej ch³opców rocznika
1990 i m³odszych.
Organizatorami turnieju byli
urz¹d miejski w Dobrej (Damian
Padziñski) oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS (Arkadiusz Siwiñski).
Wziê³o w nim udzia³ 8 dru¿yn, które
rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch grupach. Zwyciê¿yli ch³opcy z zespo³u

PEKIN Dobra wygrywaj¹c w finale
3:0 z MANHATTANEM Dobropole, a trzecie miejsce wywalczy³a dru¿yna KRAWÊ¯NIKÓW Dobra wygrywaj¹c 10:0 z OLIMPIADOM
BOLKA I LOLKA.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Damian Dzierbicki, królem strzelców - Mateusz Dzierbicki
(obaj z Manhattan Dobropole), najlepszym bramkarzem okaza³ siê Jakub Szaliñski z Pekin Dobra. (r)

Turniej Pi³ki Siatkowej „SET”

PO RAZ III W GIMNAZJUM
W DOBREJ

W tym roku Turniej Pi³ki Siatkowej „SET” zosta³ zorganizowany 6 grudnia br. Jego otwarcia
dokona³a burmistrz Barbara Wilczek, ¿ycz¹c dobrej sportowej
zabawy.
Dru¿yny rywalizowa³y w dwóch
grupach, aby spotkaæ siê w finale i
walczyæ o najwy¿sze miejsce. Sklepik uczniowski wystawi³ swoje stoisko z napojami i s³odyczami, by³a
równie¿ loteria fantowa oraz Œwiêty

Miko³aj, który rozdawa³ upominki.
Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ T.
Gajda, natomiast wszystkie mecze
sêdziowali sêdziowie ZZPS. Pomoc
medyczn¹ zapewni³a p. Monika
Kawa. Turniej zakoñczy³ siê w bardzo mi³ej atmosferze. Zwyciê¿y³
zespó³ „Exodus” z Goleniowa, wyprzedzaj¹c Zespó³ z Czermnicy i
„Max” ¯abowo. Nastêpne miejsca
w kolejnoœci zajêli: „Luks Siatkarz”
Nowogard, Gimnazjum w Dobrej i
Zespó³ 2 z Dobrej.
(r)

Zaproszenie na siatkówkê
TKKF B³yskawica £obez zaprasza na ŒWI¥TECZNY WOJEWÓDZKI TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ, który odbêdzie siê w niedzielê 14 grudnia br. w hali sportowej w £obzie. Rozpoczêcie o godz. 10:00. Informacje:
Prezes TKKF B³yskawica - Jerzy Rakocy; tel. 602829772; adamku@vp.pl.
Kategoria mê¿czyzn – od 18 lat; kategoria dziewcz¹t – do 18 lat.
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M³odzi tenisiœci sto³owi
z Dobrej najlepsi w powiecie

W Dobrej odby³y siê 3 grudnia
br. Mistrzostwa Powiatu w tenisie
sto³owym szkó³ podstawowych w
kategorii ch³opców i dziewcz¹t.
W zawodach startowa³o 5 zespo³ów ch³opców: Wêgorzyno,
£osoœnica, £obez nr 1, Starogard
i Dobra oraz 3 zespo³y dziewcz¹t:
£osoœnica, Wêgorzyno i £obez nr

1. Start w zawodach okaza³ siê
bardzo udany dla zespo³u ch³opców z Dobrej, którzy wygrali
wszystkie swoje mecze i zajmuj¹c
pierwsze miejsce uzyskali awans
do zawodów regionalnych. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Kordian
Sawczuk, Filip Ko³odziejczyk i
Piotr Mordarski.
(r)

DOBRA - DALP 2008
(30.11 - 21.12.br.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NIED•WIADKI DOBRA
GALAKTIKOS DOBRA
MANHATTAN DOBROPOLE
¯YWCZYK BIENICE
DRAGON KRZEMIENNA
LZS OSTRZYCA
NEHUERA
FC B£¥DKOWO

Termin 2 - 07.12.br. (niedziela)
DRAGON KRZEMIENNA
MANHATTAN DOBROPOLE
GALAKTIKOS DOBRA
DRAGON KRZEMIENNA
NIED•WIADKI DOBRA
NEHUERA
MANHATTAN DOBROPOLE
LZS OSTRZYCA

M
4
4
4
4
4
4
4
4

pkt.
12
12
6
6
6
3
3
0

- GALAKTIKOS DOBRA
- LZS OSTRZYCA
- FC B£¥DKOWO
- NEHUERA
- ¯YWCZYK BIENICE
- FC B£¥DKOWO
- NIED•WIADKI DOBRA
- ¯YWCZYK BIENICE

bramki
37:4
30:4
7:6
17:17
12:12
13:14
13:24
4:48
1:6
3:1
14:0
4:1
5:1
6:3
0:3
8:0

Strzelcy bramek:
14 - Padziñski Damian (NIED•WIADKI DOBRA), Kamiñski Emilian
(GALAKTIKOS DOBRA),
8 - Bonifrowski Wojciech (NIED•WIADKI DOBRA), Malinowski Mateusz (NEHUERA), GuŸniczak Wojciech (GALAKTIKOS DOBRA),
6 - Borek Marcin (DRAGON KRZEMIENNA),
5 - Olechnowicz £ukasz (¯YWCZYK BIENICE), Zdunek Krystian (¯YWCZYK BIENICE).
Termin 3 – 14.12.br. (niedziela)
15.00 MANHATTAN DOBROPOLE
15.25 GALAKTIKOS DOBRA
15.50 MANHATTAN DOBROPOLE
16.15 DRAGON KRZEMIENNA
16.40 LZS OSTRZYCA
17.05 DRAGON KRZEMIENNA
17.30 GALAKTIKOS DOBRA
17.55 LZS OSTRZYCA

- NEHUERA
- ¯YWCZYK BIENICE
- FC B£¥DKOWO
- NIED•WIADKI DOBRA
- FC B£¥DKOWO
- ¯YWCZYK BIENICE
- NIED•WIADKI DOBRA
- NEHUERA
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 9.12.2008 r.

Kronika powiatu ³obeskiego

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki brmia³o:
„I saper nadrabia min¹”.
Poprawne rozwi¹zania nades³¹i: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.
Studio Foto-Klif , Edward Lipa, Resko, tel. 0508285242.

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 9.12.2008 r.
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W³amali siê do w³asnej œwietlicy

Kradzie¿ w markecie
Tyko 12 minut potrzebowali
sprawcy na kradzie¿ w jednym z
marketów w £obzie. W dniu 3 bm.,
w godz. 17.00 - 17.12, nieznani
sprawcy skradli z jednego z marketów w £obzie 10 butelek wódki,
kawê oraz dezodorant. Straty wynosz¹ 543 z³.

Skrad³ dwa piwa
Niezwyk³ym tupetem wykaza³
siê m³ody mieszkaniec £obza, który
wszed³ do sklepu i zabra³ dwa piwa.
W dnu 4 bm., o godz. 20.00, do
sklepu w £obzie przy ul. W. Polskiego wszed³ m³ody ch³opak Daniel
G., który skrad³ dwa piwa o wartoœci
8 z³. Ten m³ody cz³owiek jest bardzo dobrze znany lokalnym w³adzom, gdy¿ czêsto pope³nia wykroczenia. Tego samego dnia wieczorem zak³óca³ ciszê nocn¹ swojej
s¹siadce. Wyzwa³ przyby³ych na
miejsce zdarzenia policjantów, obra¿a³ te¿ s³owami obel¿ywymi S¹d.

Teraz zostanie sporz¹dzony wniosek do S¹du o ukarane.

Poœcig w £obzie
Policjanci z £obza gonili w kierowcê, który nie zatrzyma³ siê do
kontroli drogowej. By³ oczywiœcie
pod wp³ywem alkoholu.
W dniu 4 bm., oko³o godz.
14.10, w £obzie, przy ul. Waryñskiego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali kierowcê Opla Vectry, który
wczeœniej nie zatrzyma³ siê do kontroli drogowej. Ucieka³ przed policjantami nie zwa¿aj¹c na przepisy
ruchu drogowego oraz bezpieczeñstwo innych uczestników ruchu.
Mê¿czyzna ten, gdy wysiad³ z
samochodu, nie móg³ utrzymaæ siê
na w³asnych nogach. By³ bowiem
pod znacznym wp³ywem alkoholu.
Wynik badania wskaza³ 1,18 mg/l.
Ten nietrzeŸwy kierowca zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjny m
areszcie. Po wytrzeŸwieniu zosta³
przes³uchany.

Wyrok
Sygn. akt II K 482/08 Ds. 1090/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 paŸdziernika
2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.10.2007 r. sprawa

Janusza Jaworskiego

s. Mariana i Marii z d. Jaworskiej, ur. 17 stycznia 1971 r. w Chojnicach; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 sierpnia 2008 r. oko³o godziny
17.55 na drodze publicznej Wêgorzyno – Siedlice kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,05
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, naruszaj¹c jednoczeœnie orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 19
grudnia 2006 r., sygn. akt II K 642/06 zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres od 27 grudnia 2006
r. do 27 grudnia 2009 r., tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka
I. Oskar¿onego Janusza Jaworskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z
art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz. U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto
osiemdziesi¹t) z³otych.

(RESKO) Policjanci z Reska,
powiat ³obeski potrzebowali tylko
jednego dnia na ustalenie sprawców w³amania do œwietlicy wiejskiej. Jak siê okaza³o sprawcami
byli m³odzi ludzie, którzy sami korzystali z okradzionej œwietlicy.
W dniu 2 grudnia br. opiekunowie œwietlicy wiejskiej na terenie
gminy Resko zg³osili w³amanie do
jednego z pomieszczeñ, sk¹d sprawcy zabrali miêdzy innymi artyku³y
spo¿ywcze, rêkawice bokserskie o
³¹cznej wartoœci oko³o 100 z³. Poli-

cjanci dok³adnie rozpytali opiekunów œwietlicy oraz osoby zamieszka³e w pobli¿u. Jak siê okaza³o,
sprawcami by³y osoby zamieszka³e
w tej miejscowoœci; Patryk I., lat 14,
Piotr O., lat 24 i £ukasz L., lat 20.
Nieletniego sprawcê przes³uchano i
przekazano pod opiekê rodziców,
dwaj pozostali w³amywacze zostali
osadzeni do wyjaœnienia w KPP
£obez. Sprawa ma charakter rozwojowy, gdy¿ jak siê okazuje, mog¹ oni
byæ sprawcami innych przestêpstw
pope³nionych na tym terenie w
ostatnim okresie czasu.
(kp)

Akcja TrzeŸwy Poranek
na terenie powiatu ³obeskiego
Akcja TrzeŸwy Poranek na terenie powiatu ³obeskiego przynios³a oczekiwane rezultaty.
W dniu 1 grudnia br., w godz.
6.00 - 9.00, na terenie powiatu ³obeskiego przeprowadzona zosta³a akcja pod nazw¹ trzeŸwy Poranek.
Akcja ta mia³a na celu zatrzymanie
nietrzeŸwych kieruj¹cych, kierowców przekraczaj¹cych dozwolon¹
prêdkoœæ oraz nie stosuj¹cych siê do
obowi¹zku u¿ywania pasów bezpie-

czeñstwa. W dzia³aniach wziê³o
udzia³ 10 funkcjonariuszy. Podczas
dzia³añ policjanci skontrolowali
122 pojazdy i ujawnili nietrzeŸwego rowerzystê. Na³o¿yli 9 mandatów karnych na sumê 950 z³, w tym
g³ównie za nie zapiête pasy bezpieczeñstwa. Akcje takie nadal bêd¹
powtarzane, bo nie wszyscy kieruj¹cy stosuj¹ siê do obowi¹zuj¹cych
przepisów.
Asp. Anna Gembala

Usi³owali okraœæ magazyn
stacji benzynowej
Zapewne tylko dziêki dobrze
dzia³aj¹cej instalacji alarmowej
z³odzieje, którzy usi³owali siê
w³amaæ do magazynu stacji benzynowej w Wêgorzynie zostali
sp³oszeni i nie zabrali ze sob¹
¿adnych ³upów.
W dniu 3.12.2008 r. policjanci
z Wêgorzyna zostali powiadomieni o próbie w³amania do pomiesz-

czenia magazynu stacji benzynowej „Biska” w Wêgorzynie. Jak
ustalono na miejscu, sprawcy zerwali k³ódki zabezpieczaj¹ce pomieszczenie i zapewne chcieli dokonaæ kradzie¿y znajduj¹cych siê
wewn¹trz przedmiotów. Zamiar ich
nie powiód³ siê, gdy¿ za³¹czy³ siê
alarm, który ich sp³oszy³. Trwaj¹
poszukiwania sprawców.
(kp)

Bêd¹ wybory w Poradzu

So³tys zrezygnowa³a

(PORADZ). Ma³gorzata Marek so³tys Poradza rezygnuje z
funkcji so³tysa. W zwi¹zku z tym
Rada Miasta wyznaczy³a wybory
na so³tysa na 7 stycznia przysz³ego roku.
Do Urzêdu Maista wp³ynê³o
równie¿ podanie cz³onka rady Tadeusza Deutera zrzekaj¹ce siê mandatu cz³onka rady so³eckiej. Rada
Miasta zarz¹dzi³a wybory uzupe³niaj¹ce so³tysa i cz³onka rady so³eckiej na 7 stycznia 2009 r.
- Szkoda, ¿e pañstwo rezygnujecie. Wasza praca zawsze by³a bar-

dzo wysoko oceniana, by³o du¿o
sukcesów, jednak ze zrozumieniem
przyjmujemy te rezygnacje. Pani
Ma³gorzato dziêkujemy za wszystko co siê dobre wydarzy³o z Pani
udzia³em, proszê podziêkowaæ Radzie So³eckiej za zaanga¿owanie i
wytrzymaæ do wyborów, mo¿e przemyœleæ i kandydowaæ. Dziêkujê serdecznie – powiedzia³a przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka.
WypowiedŸ przewodnicz¹cej
okraszona by³a brawami, te przeznaczone by³y dla pani so³tys, w
podziêkowaniu za pracê i uznaniu
za dotychczasowe osi¹gniêcia. mm
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W jakich latach otwarto linie kolejek w¹skotorowych
w Dobrej?
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Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Telesfor Waliszewski z Rogowa. Gratulujemy. Po
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

MISTYKA KRYZYSU
Œwiatowy kryzys finansowy stopniowo otacza Polskê, jak wojska sowieckie u
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Chocia¿ tak naprawdê, to on ju¿ u nas jest, ju¿ zacz¹³
parali¿owaæ gospodarkê, finanse i wszelkie nasze nadzieje. Mêcz¹ siê wielkie
œwiatowe g³owy, te od banków, sk¹d siê to wszystko wziê³o, jak z tego wyjœæ!
Tymczasem „mistykê finansów” i istotê kryzysów doskonale przedstawi³ jeszcze przed drug¹ wojn¹ Julian Tuwim w dialogu miêdzy Goldbergiem i Rapaportem.
- Z³ocisty panie Rapaport (...).
Pan mnie musi oddaæ!
- Dla samego oddania?
- Nie! Ja jestem winien Gutmanowi osiemset z³otych!
- Gutman mo¿e poczekaæ!
- Gutman nie mo¿e poczekaæ, bo jego dusi Rajtman.
- Rajtman te¿ zaczeka.
- Rajtman absolutnie nie zaczeka, bo on jest winien Maliniakowi.
- Maliniak te¿ mo¿e poczekaæ. Chocia¿ nie, Maliniak nie mo¿e czekaæ.
- Dlaczego?
- Bo on jest winien mnie, a ja nie mogê czekaæ.
- Pan nie mo¿e czekaæ?
- Bo przecie¿ pan chce, ¿ebym panu odda³ te osiemset z³otych, a ja ich nie mam.
- Bo ja po¿yczy³em Maliniakowi, Maliniak Rajtmanowi, Rajtman Gutmanowi,
Gutman po¿yczy³ panu, a pan mnie, nikt ich nie wyda³, gdzie siê podzia³y te osiemset z³otych?
- A czy ja wiem?!
- O, widzi pan, to jest ta mistyka finansów. I st¹d siê wzi¹³ ten ca³y kryzys ogólnoœwiatowy!
- Nie rozumiem.
- Ja panu wyt³umaczê. Ameryka po¿yczy³a Anglii, Anglia Niemcom, Niemcy
po¿yczyli do W³och, W³ochy po¿yczy³y Szwajcarii, Szwajcaria po¿yczy³a Francji,
Francja po¿yczy³a Anglii, a Anglia po¿yczy³a Ameryce!
- To kto ma te pieni¹dze?
- Teoretycznie wychodzi, ¿e myœmy powinni mieæ te pieni¹dze.
- Co, myœmy?
- Bo myœmy nikomu nie po¿yczyli i nam nikt nie po¿yczy³.

Wyszuka³ Bronis³aw Micek

