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Najwy¿szy czas zainstalowaæ tu œwiat³a lub zapory

Tragiczny wypadek
na niestrze¿onym przejeŸdzie

(CIESZYNO, gm. Wêgorzyno) W miniony czwartek
podró¿ni z £obza musieli d³ugo czekaæ na poci¹g
pospieszny do Olsztyna, a podró¿uj¹cy ze Szczecina do
Œwidwina dotarli do domów z du¿ym opóŸnieniem.
Przyczyn¹ by³ tragiczny w skutkach wypadek, do jakiego
dosz³o na niestrze¿onym przejeŸdzie kolejowym w
Cieszynie, w gminie Wêgorzyno, w powiecie ³obeskim. Str. 5
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PO CO NAM PIC?
Zakleszczenie w schematach utrudnia poszukiwanie innych rozwi¹zañ

Kazimierz Rynkiewicz
„Po co nam CIS?” - pyta w nag³ówku artyku³u pan Zdzis³aw Kry¿yn w Nowym Tygodniku £obeskim
i nawi¹zuj¹c do poruszonej przez nas
sprawy konkursu na utrzymanie zieleni miejskiej i pisze: „Dlatego dyskusja w rodzaju: kto wygra³ przetarg
o sprz¹tanie trawnika – prywaciarz,
burmistrz czy CIS jest moim zdaniem
dyskusj¹ nietrafion¹, która nie dotyka sedna problemu”.
Pominê jego teoretyczny wyk³ad
o pañstwowym interwencjonizmie w
USA i Niemczech, czym rozumiem
chce uzasadniæ potrzebê takich
dzia³añ w naszym kraju i oczywiœcie
istnienie samego CIS, które – jak
rozumiem – mia³o powstaæ w wyniku
takiego myœlenia.
Powiem krótko, mnie teoretyzowanie nie jest potrzebne w sprawach, które mo¿na sprawdziæ. Najpierw trzeba zebraæ podstawowe
dane, zaznajomiæ siê z faktami, z nich
nale¿y wyci¹gaæ wnioski, a dopiero
potem snuæ dalsze plany lub tworzyæ
teorie. Na czymœ musimy siê opieraæ,
bo inaczej to lejemy wodê i do ¿adnego sedna nie docieramy. Przy tym
trzeba mieæ odrobinê chêci poznania
prawdy w danym problemie, by móc
go rozwi¹zaæ, bo zakleszczenie w
schematach i ogólnikach utrudnia
poszukiwanie lepszych rozwi¹zañ. A
przecie¿ chyba o to chodzi, a nie o
kadzenie komukolwiek.
Konkurs a nie przetarg
Zanim dojdziemy do sedna ustalmy fakty. Otó¿ burmistrz £obza
og³osi³ konkurs, a nie „przetarg” jak
napisa³ Kry¿yn. To spora ró¿nica.
Dok³adny tytu³ tego konkursu
brzmi: „konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na celu reintegracjê
zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2009 rok Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonywania zadania publicznego, w zakresie
maj¹cym na celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych
wykluczeniem spo³ecznym – utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów
zielonych w 2009 roku na terenie
gminy £obez”.
Ju¿ tu pojawia siê pytanie – czy
burmistrz wyznaczy³ sobie za cel „reintegracjê zawodow¹”, czy utrzymanie zieleni. Mo¿na powiedzieæ, ¿e

jedno nie wyklucza drugiego, ale te¿
nie zawsze te dwa cele musz¹ byæ
to¿same. To bêd¹ oczywiœcie w¹tki
poboczne, ale obrazuj¹ pewn¹ ca³oœæ – nasze ¿ycie w tym mieœcie. Ju¿
samo s³owo „utrzymanie” brzmi regresywnie i wiele mówi o tym, na
czym ma to polegaæ. Trzeba „utrzymaæ” drzewa i trawê przy ¿yciu i ¿eby
liœcie by³y pozbierane. St¹d mo¿e
taka ma³o ambitna suma 40 tys. z³ na
ten cel. Myœl¹c progresywnie, a
mam do tego prawo, wola³bym, aby
burmistrz zatrudni³ miejskiego
ogrodnika, który sprawi³ by, ¿eby to
miasto sta³o siê piêkne. Tak jak kiedyœ na dworach utrzymywano
ogrodników, którzy dbali o parki i
trawniki i to wygl¹da³o tak, ¿e dzisiaj
je¿d¿¹ w takie miejsca wycieczki
ogl¹daæ to.
Wiêc ten konkurs ju¿ ma w sobie
tak¹ cechê regresywn¹, je¿eli chodzi
o przysz³oœæ miasta. Ale to tylko
dygresja.
Burmistrz og³aszaj¹c konkurs a
nie przetarg wybra³ pewien model
gospodarczy. Do przetargu mog³yby przyst¹piæ firmy, a nie móg³by
przyst¹piæ CIS. Dla odmiany do konkursu mo¿e przyst¹piæ CIS, a nie
mog¹ przyst¹piæ firmy, bo ¿adna firma nie zajmuje siê „reintegracj¹ spo³eczn¹” (wystarczy tylko przeczytaæ
warunki konkursu). Og³aszaj¹c taki
konkurs na w koñcu zwyk³¹ us³ugê
– tak jak powiedzia³em – burmistrz
wybra³ pewien model gospodarczy.
Jaki? Socjalny. Trochê mi tu nie pasuje jego przynale¿noœæ do PO, jako
partii liberalnej, ale w Polsce wszystko jest mo¿liwe, wiêc przyzwyczai³em siê i nie o to tu chodzi. Trzeba
tylko jasno zdawaæ sobie sprawê, ¿e
takie wybory siê dokonuje.
¯eby rynek by³ rynkiem, a socjal socjalem, czyli jak mêtnieje
woda
Chodzi o skutki dalekosiê¿ne takich wyborów. Czy chcemy budowaæ pewien model gospodarki i dzisiaj uruchamiamy mechanizmy, które „zaskocz¹” za kilkanaœcie albo kilkadziesi¹t lat (ju¿ minê³o 20), czy
krêcimy siê w kó³ko?
Powtórzê to, o czym pisa³em bodaj¿e ju¿ trzy lata temu. CIS jako instytucja socjalna ma przygotowywaæ ludzi do wejœcia na rynek pracy,
a nie rynek zastêpowaæ. A skoro
wchodzi i go zastêpuje, to póŸniej
pan Kry¿yn mo¿e dziwiæ siê, ¿e ten
rynek to taki „pterodaktyl”.
Tu oczywiœcie stanê w obronie
PUK, jak trzeba to trzeba, ale on

móg³by zaj¹æ siê zieleni¹ miejsk¹
tworz¹c sta³e miejsca pracy i organizuj¹c zaplecze techniczne. Pozyskuj¹c z CIS w okresie letnim pracowników sezonowych. Ludzie mieliby
normalne zarobki i nabywali praw.
Nie wiem, czy pan Kry¿yn wie, ale w
CIS nie maj¹ prawie nic! Zarabiaj¹
oko³o 250 z³, nie nabywaj¹ prawa do
emerytury ani do „kuroniówki”, a
pracuj¹ jak inni. Wiem, bo odwiedzi³
mnie jeden z nich w poszukiwaniu
pracy.
Pan Kry¿yn uprawia propagandê
pisz¹c w ten sposób: „Po zakoñczeniu I edycji CIS znajduje sta³e zatrudnienie. To jedna z 90 (na 100)
osób, które zmieni³y swoj¹ (swoich
rodzin) sytuacjê ¿yciow¹. Nie s¹ ju¿
klientami OPS-ów. W II edycji CIS
skutecznoœæ wynosi 80%. Mo¿na to
oceniaæ statystycznie, ale jest te¿
inny ogl¹d – dziêki CIS kilkaset ludzi
diametralnie zmieni³o swoje ¿ycie. I
to s¹ fakty nie podlegaj¹ce dyskusji
i polemice”. Niestety, jest to tak napisane, ¿e ja nie wiem, czy te 170 osób
po tych edycjach znalaz³y pracê, czy
tylko zmieni³y swoj¹ sytuacjê
¿yciow¹. Panie Kry¿yn – proszê
dane wy³o¿yæ na stó³, to bêdziemy
dyskutowaæ powa¿nie, a nie tylko
bajaæ.
PUP nigdy w swoich sprawozdaniach rocznych nie podaje, ile utworzono w danym roku NOWYCH
miejsc pracy. To przecie¿ ¿adne osi¹gniêcie, jak jeden pracownik interwencyjny zast¹pi drugiego pracownika interwencyjnego NA TYM
SAMYM STANOWISKU PRACY! I
najczêœciej jest to stanowisko w jakimœ urzêdzie. Mo¿emy tak mieliæ i
mieliæ te statystyki, ale po co.
Niestety, brak rzetelnych danych powoduje, ¿e nie mo¿emy dotrzeæ do owego sedna problemu, nie
mo¿emy realnie oceniæ sytuacji i tym
samym wyci¹gn¹æ w³aœciwych
(prawdziwych) wniosków. „P³ywanie” w statystycznej „mêtnej wodzie” zwalnia niektórych z odpowiedzialnoœci od myœlenia o realnym
rozwi¹zywaniu problemów naszego
rynku pracy.
Byæ mo¿e te oceny i wnioski by³yby dla nas przykre i druzgoc¹ce,
ale moglibyœmy w jakiœ sposób odbiæ siê od dna szukaj¹c REALNYCH
sposobów na prawdziw¹ diagnozê,
pukaj¹c do ministerstw, sk³adaj¹c
raporty, proponuj¹c nawet radykalne rozwi¹zania (i socjalne, ale przede
wszystkim gospodarcze) dla takich
regionów jak nasz. Ale jak oceny s¹
œwietne, raporty chwalebne i s¹ za
nie nagrody, to czego chcieæ?

Przecie¿ nie trzeba wielkiego
wysi³ku by wyobraziæ sobie, ¿e za 10
czy 20 lat (tyle ju¿ minê³o reform) CIS
„wyprostuje” tych wszystkich
skrzywdzonych przez los, a oni nabuzowani tym „spo³ecznym kapita³em” zapukaj¹ do drzwi PUP i zapytaj¹ o pracê. Czy zadowoli ich odpowiedŸ, ¿e PUP wyda³ na ich „prostowanie” 20 milionów z³otych? Nie
wiem, mo¿e coœ siê zmieni, ale na
pewno nie samo. I byæ mo¿e trzeba
by³oby tu bardziej „aktywizowaæ”
wszelkich decydentów, ni¿ tych
zwyk³ych ludzi. A przynajmniej z
tego wszystkiego zdawaæ sobie
sprawê.

Ja Jerzy Siejko
przepraszam Pana
Wies³awa Figurskiego
za zniewa¿enie go w
miejscu publicznym w
dniu 1 maja 2008 r.
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W sobotê rozdanie
Smoków
(£OBEZ) Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê dowiemy siê, kto otrzyma
Smoki – nagrody specjalne starosty ³obeskiego za 2008 rok.

Gala wrêczenia Smoków odbêdzie siê w sali bankietowej Retro
przy ul. Drawskiej. Rozpocznie
siê o godz. 18.00. (r)

Sesja w Wêgorzynie

Sesja w Dobrej

Ceny
za wodê
i œcieki

Ceny
za wodê
i œcieki

(WÊGORZYNO) Sesja w Wêgorzynie odbêdzie siê w czwartek, 29
stycznia, o godz. 16.30. Jednym z
wa¿niejszych punktów bêdzie zatwierdzenie cen za wodê i œcieki.

(DOBRA) Tutaj sesja odbêdzie
siê w œrodê, 28 stycznia, o godz.
14.00, i tak¿e tutaj zapadn¹ decyzje
dotycz¹ce cen wody i œcieków.

Wiêcej na kontenery
(WÊGORZYNO). Przed sesj¹
bud¿etow¹ komisje zaproponowa³y
zwiêkszyæ wydatki inwestycyjne na
zakup kontenerów. Pocz¹tkowo na
ten cel zaplanowano tylko 7 tys. z³.
- Po pierwszym czytaniu bud¿etu by³y opinie, aby zwiêkszyæ kwotê. Autopoprawk¹ zmieni³am j¹ na
20 tys. z³. Propozycja by³a te¿ taka,
aby nie okreœlaæ, gdzie te kontenery bêd¹ umieszczone; o tym bêdziemy póŸniej rozstrzygaæ. Na
pewno na ten cel, przy nadwy¿ce

bud¿etowej, zaproponujê zwiêkszenie pieniêdzy. Je¿eli mamy zakupiæ kontenery do tych wsi, w których nie ma œwietlic, to obiekty
wraz z przy³¹czami (wodoci¹g i
energia elektryczna) bêd¹ o wiele
wiêcej kosztowa³y – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz.
Przy takim za³o¿eniu mieszkañcy wsi mog¹ mieæ nadziejê, ¿e
trafi¹ do nich obiekty nadaj¹ce
siê do u¿ytku.
mm
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Sesja w £obzie

Ustal¹ wysokoœæ sk³adników
wynagrodzenia nauczycieli
(£OBEZ) Najbli¿sza sesja rady
miejskiej w £obzie odbêdzie siê w
dniu 29 stycznia br. o godz. 14.00, w
urzêdzie miejskim.
Po za³atwieniu spraw regulaminowych radni zajm¹ siê projektami
uchwa³:
a) zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr XX/
118/08 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
b) w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowoœci Ro¿nowo
£obeskie, Gm. £obez, wraz z opisem
zadañ planowanych do realizacji”
zatwierdzonego przez zebranie wiejskie w Ro¿nowie £obeskim,
c) zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr XXIII/
185/04 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
27 listopada 2004 roku w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków i op³at
lokalnych w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia za inkaso,
d) zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr
XVIII/148/04 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 31 maja 2004 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Miej-

sko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w £obzie,
e) w sprawie upowa¿nienia Dyrektora MGOPS w £obzie,
f) w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartoœci jednego punktu w z³otych dla pracowników MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie,
g) w sprawie uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom niektórych sk³adników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
h) w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartoœci jednego punktu w z³otych dla pracowników przedszkola
miejskiego oraz szkó³ prowadzonych przez Gminê £obez,
i) w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza
£obza.
Na zakoñczenie informacjê o swojej
pracy przedstawi burmistrz, interpelacje, wnioski i zapytania - radni oraz
mieszkañcy, a wszyscy bêd¹ mogli
wys³uchaæ odpowiedzi na nie.
(r)
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Planuj¹ w gminie
(DOBRA). W bud¿ecie gminy
radni zaplanowali wiêcej
dochodów z zakresu
gospodarki
nieruchomoœciami, ni¿ w
roku ubieg³ym; planuj¹, ¿e
w roku bie¿¹cym lokatorzy
chêtniej wykupi¹
zajmowane przez siebie
lokale. Gmina wiêcej
zamierza wydaæ pieniêdzy
m.in. na oœwietlenie ulic.
Aktualnie w zasobie gruntów
komunalnych znajduje siê 201 ha
gruntów, grunty bêd¹ce w zasobie
stanowi¹ u¿ytki rolne (w tym m.in.:
43 ha grunty orne, 26 ha - ³¹ki, pastwiska, 1 ha sadów), tereny zurbanizowane i zabudowane (119 ha),
tereny rekreacyjne (9 ha), u¿ytki kopalniane (2 ha) oraz drogi lokalne (88
ha), nieu¿ytków (6 ha).
W roku ubieg³ym gmina Dobra
sprzeda³a: 7 lokali mieszkalnych, 6
dzia³ek niezabudowanych, 3 dzia³ki
zabudowane oraz 2 lokale u¿ytkowe. Z tytu³u praw maj¹tkowych
dochód gminy wyniós³ do koñca
wrzeœnia ze sprzeda¿y nieruchomoœci 230.170,55 z³.

Sprzedadz¹ wiêcej mieszkañ
W tym roku gmina planuje zdecydowanie wiêksz¹ sprzeda¿ mieszkañ, a mianowicie 15 lokali mieszkalnych i 3 lokale u¿ytkowe. Planuje
równie¿ pozbyæ siê 8. dzia³ek zabudowanych oraz niezabudowanych 8 dzia³ek, przekszta³ciæ 6 dzia³ek z
prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci.
Z tytu³u sprzeda¿y, dzier¿aw i
u¿ytkowania wieczystego mienia
gminnego, przekszta³cenia we w³a-

snoœæ szacuje siê na kwotê: 185.200 z³
Na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami zaplanowano w tym
roku wydaæ 1.132.350 z³. Na tê wysokoœæ wp³ywaj¹ m.in.: remonty mienia
komunalnego wed³ug zaplanowanych do wykonania zadañ w wysokoœci 270.850 z³, a tak¿e koszty przygotowania do sprzeda¿y mienia komunalnego oraz przejêcia nieruchomoœci od Skarbu Pañstwa A.N.R.
Planowany poziom wydatków obliczony zosta³ na podstawie zaplanowanej sprzeda¿y nieruchomoœci i
prognozowanego wykonania 2008.
Na za³o¿enie ksi¹g wieczystych dla
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy zaplanowano koszty w
wysokoœci 101.500 z³.
Na I etap termomodernizacji
gmina zaplanowa³a 700 tys. z³ , 30 tys.
z³ na elewacjê Urzêdu Miejskiego i 30
tys. z³ na place zabaw w Anielinie,
Tuczy i Wrzeœnie.

Gospodarka œciekowa i
ochrona wód
Niewiele, bo 194 tys. z³ zaplanowano w tym roku na gospodarkê
œciekow¹ i ochronê wód. W tej kwocie mieszcz¹ siê wydatki zwi¹zane z
wykonaniem przy³¹czy kanalizacyjnych do sieci istniej¹cej wed³ug zaplanowanych zadañ. Na uzbrojenie
dzia³ek przeznaczono 30 tys. z³. Z
kolei 100 tys. z³ radni zabezpieczyli
jako œrodki w³asne do wniosku o
œrodki z UE na rozpoczêcie inwestycji – kanalizacja gminy. Na konserwacjê rowów melioracyjnych w bud¿ecie gminy znalaz³o siê 5 tys. z³ i tyle

samo na uiszczenie op³aty za odprowadzanie wód deszczowych, programy ochrony œrodowiska, usuwanie azbestu i gospodarowanie odpadami.
Na oczyszczanie miast i wsi z kolei
zaplanowano wydaæ 84.700 z³, w tej
kwocie mieœci siê oczyszczanie ulic i
zimowe utrzymanie (60 tys. z³) oraz
selektywna zbiórka odpadów, utylizacja i wywóz odpadów (24.700 z³).

Zieleñ za 80 tysiêcy
Na utrzymanie zieleni (pielêgnacjê zieleni, nasadzenia, koszenie trawy, wycinka drzew) zaplanowano
wydatki 81 tys. z³, wysokoœæ kwoty
zaplanowano na bazie wydatków w
roku ubieg³ym.
Na ochronê gleby i wód podziemnych zaplanowano 6 tys. z³. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na likwidacjê dzikich wysypisk. Z kolei
na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej i krajobrazu zabezpieczono
wydatki w wysokoœci 5 tys. z³. W tym
celu zaplanowano zagospodarowanie i prace pielêgnacyjne terenów
przy jeziorze w Dobrej.

Jaœniej za 300 tysiêcy
Z kolei na oœwietlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w
wysokoœci 304.200 z³, w tym 112 tys.
z³ na modernizacjê oœwietlenia ulicznego. Planowany wzrost kosztów na
ten rok w porównaniu do ubieg³ego
spowodowany jest planowanym
wzrostem cen energii o 20 proc. oraz
wydatkiem, zwi¹zanym z modernizacj¹ oœwietlenia.
mm
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Tragiczny wypadek na niestrze¿onym
przejeŸdzie
(CIESZYNO, gm. Wêgorzyno) W
miniony czwartek podró¿ni z
£obza musieli d³ugo czekaæ na
poci¹g pospieszny do Olsztyna,
a podró¿uj¹cy ze Szczecina
do Œwidwina dotarli do domów
z du¿ym opóŸnieniem. Przyczyn¹
by³ tragiczny w skutkach
wypadek, do jakiego dosz³o na
niestrze¿onym przejeŸdzie
kolejowym w Cieszynie,
w gminie Wêgorzyno,
w powiecie ³obeskim.
22 stycznia br. by³ tragicznym
dniem dla kierowcy i pasa¿era samochodu dostawczego Mercedes, pracowników szczeciñskiej firmy przewozowej. Oko³o godz. 13.00 zjechali
oni z drogi krajowej nr 20 i zmierzali
w kierunku Cieszyna. Po krótkim ale
krêtym odcinku drogi wyjechali
wprost pod rozpêdzony poci¹g pospieszny relacji Szczecin - Olsztyn.
Si³a uderzenia by³a tak du¿a, ¿e
samochód zosta³ rozerwany na kawa³ki, a kabina pojazdu oderwa³a siê
od ramy. Zosta³a zupe³nie zmia¿d¿ona. Poci¹g zatrzyma³ siê oko³o 100
metrów dalej.
Œmieræ na miejscu ponieœli jad¹cy samochodem Edward K., lat 57 i
Tomasz P., lat 24, obaj mieszkañcy
Szczecina. Wypadli z uderzonej
przez poci¹g kabiny kilka metrów od
torów. ¯aden z pasa¿erów poci¹gu
nie odniós³ obra¿eñ. Maszynista
kieruj¹cy poci¹giem zosta³ zbadany
przez policjantów na miejscu; nie by³
pod wp³ywem alkoholu. PKP po ja-

kimœ czasie zorganizowa³y dalszy
transport dla pasa¿erów tego poci¹gu.
- Wraca³am ze Szczecina do
£obza. – relacjonuje zdarzenie jad¹ca tym poci¹giem pani Irena Lenkiewicz z pod³obeskiego Dalna. – Za
Chociwlem w pewnym momencie
poczu³am lekkie szarpniêcie i za
chwilê drugie, mocniejsze, i poci¹g
zacz¹³ hamowaæ. Pasa¿erka siedz¹ca
przy oknie zapyta³a, czy widzia³am
ten ¿ó³ty rozbity wagon. To by³a
naczepa samochodu. Gdy poci¹g
stan¹³, przybieg³a kierowniczka mówi¹c, ¿e poci¹g w coœ uderzy³. Ktoœ
powiedzia³, ¿e na pewno s¹ ranni i
trzeba im pomóc. Wysiad³am i posz³am do przejazdu. Widok by³ makabryczny. Kupa ¿elastwa, a obok le¿a³o dwóch mê¿czyzn. Ju¿ byli przy
nich pracownicy obs³ugi poci¹gu.
Stwierdzili, ¿e jeden nie ¿yje, ale drugi mo¿e byæ ¿ywy. Podesz³o dwóch
mê¿czyzn, którzy powiedzieli, ¿e
maj¹ przeszkolenie ratowników medycznych. Niestety, stwierdzili, ¿e
druga osoba te¿ nie ¿yje. Za chwilê
przyjecha³y s³u¿by i zaczê³y oglêdziny. Jakie mog³y byæ przyczyny wypadku? Trudno powiedzieæ, ale w
tym dniu by³a silna mg³a i s³aba widocznoœæ. Poci¹g jest pospieszny,
wiêc jedzie z du¿¹ szybkoœci¹, przed
przejazdem wy³aniaj¹c siê zza zakrêtu, wiêc tu powinna byæ jakaœ sygnalizacja, bo ten co wje¿d¿a na ten przejazd nie ma czasu, by go opuœciæ. –
ocenia pani Irena.
Wed³ug relacji starszego mê¿czyzny, mieszkañca Cieszyna, bêd¹cego na miejscu zdarzenia, jest to ju¿
drugi w ci¹gu dwóch lat tak tragiczny wypadek na tym przejeŸdzie. Nie

posiada on zapór ani œwiate³ sygnalizacyjnych. S¹ tylko znaki pionowe,
w tym nakaz zatrzymania - stop. Wczeœniej zginê³a tu kobieta z
wnuczk¹. PKP podzieli³o siê na spó³eczki i teraz nie wiadomo, kto za co
odpowiada. – mówi.
- Sprawê odpowiedniego zabezpieczenia tego przejazdu i zainstalowania sygnalizacji œwietlnej i dŸwiêkowej poruszy³em na jednym z zebrañ wiejskich w 2008 roku, w obecnoœci burmistrz Wêgorzyna pani
Gra¿yny Karpowicz, niestety w³adze
gminne najwyraŸniej zlekcewa¿y³y
te sugestie. Ile wypadków musi siê
jeszcze wydarzyæ, aby ktoœ podj¹³
odpowiednie decyzje? – dodaje
mieszkaniec Cieszyna pan Bogus³aw Szy³owicz.
Prokuratura w £obzie stoi przed

trudnym zadaniem ustalenia, kto
kierowa³ samochodem.
- Obaj mieli prawo jazdy, ale nie
wiemy, kto siedzia³ za kierownic¹. –
mówi szefowa prokuratury Klaudia
Karpiñska-Gêsikiewicz. Ma to wyjaœniæ bieg³y po zebraniu biologicznych œladów w kabinie.
Policja bada przyczyny wypadku, ale mo¿na domniemywaæ, ¿e kierowca móg³ zagapiæ siê lub zlekcewa¿yæ znaki. Byæ mo¿e jakiœ wp³yw
na to mia³a mglista pogoda. Nie wykluczone s¹ te¿ inne wersje, np. zas³abniêcie kierowcy. To wszystko
ma wyjaœniæ tocz¹ce siê postêpowanie. Jedno jest pewne, w tym miejscu
PKP musi zwiêkszyæ bezpieczeñstwo przeje¿d¿aj¹cym têdy ludziom.
Ten odcinek jest naprawdê niebezpieczny.
KAR
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Uczniowie Prywatnego Liceum zaczêli odliczaæ dni do matury

Pierwsza tutaj taka studniówka
(£OBEZ) Pomimo, ¿e w
£obzie Prywatne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla
Doros³ych dzia³a ju¿ kilka
lat, po raz pierwszy jej
przyszli maturzyœci
postanowili zorganizowaæ
studniówkê.
Zabawa odby³a siê w minion¹
sobotê w siedzibie szko³y, przy ul.
Armii Krajowej. Mo¿e dlatego po raz
pierwszy, ¿e w zakupionym i wyremontowanym budynku jest du¿a
sala, co pozwoli³o tak¹ imprezê zorganizowaæ. Ale chyba nie tylko to,
bo chêæ zabawy zg³osili sami uczniowie, choæ zapewne sami o sobie tak
nie mówi¹, bo to ju¿ doroœli ludzie.
Jak twierdz¹, chcieli siê zintegrowaæ
i bli¿ej poznaæ, bo wiadomo – szko³ê
œredni¹ i maturê pamiêta siê szczególnie.
Na 24 osoby w klasie na zabawê
„zrzuci³o” siê 15 osób i to one przygotowa³y uroczystoœæ, bo tak to
wygl¹da³o po wejœciu do klasy.
Wszyscy piêknie wystrojeni, z przejêciem czekali na kolegów, kole¿anki

i goœci. ¯yczenia pomyœlnoœci na
maturze z³o¿yli dyrektor szko³y Katarzyna B³aszczyk oraz wychowawca klasy Damian Zwoliñski. PóŸniej
wszyscy zasiedli do sto³u i rozpo-

Wiêcej na oœwiatê
(DOBRA). Znane S¹ ju¿
zaplanowane wydatki gminy
na oœwiatê w roku
bie¿¹cych. Najwiêcej
pieniêdzy zostanie
przekazanych do szkól
podstawowych. Jednak
najwy¿szy wzrost œrodków w
porównaniu do roku
ubieg³ego otrzymaj¹
oddzia³y przedszkolne. W
tym roku planowany jest te¿
remont taboru.
Szko³y podstawowe w tym roku
otrzymaj¹ 2.047.430 z³, w tym p³ace i
pochodne od p³ac wynios¹
1.624.830 z³. Wydatki z bud¿etu gminy na ten cel bêd¹ w tym roku o 3,2
proc. wy¿szym ni¿ planowane na
2008 r.
Na oddzia³y przedszkolne w
szko³ach podstawowych z kolei zaplanowano wydatki w wysokoœci
158.180 z³, w tym p³ace i pochodne od
p³ac w wysokoœci 135.420 z³. Wydatki na ten cel zaplanowano o 20,3
proc. wy¿sze, ni¿ w roku ubieg³ym.

Na gimnazjum z bud¿etu gminy
zostanie przeznaczonych 1.191.190
z³ w tym p³ace i pochodne od p³ac w
wysokoœci 917.930 z³. W stosunku
do roku ubieg³ego gimnazjum otrzyma o 6,9 proc. wiêcej. Na dowo¿enie
do szkól w bud¿ecie gminy zabezpieczono 300 tys. z³ czyli o 20 proc.
wiêcej ni¿ w roku minionym. W tym
roku planowane s¹ bowiem remonty taboru, powrót pracownika po
d³ugotrwa³ym zwolnieniu lekarskim, nagrody jubileuszowe kierowców.
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli zaplanowano zgodnie z
przepisami wynikaj¹cymi z Karty
Nauczyciela, a wydatki na ten cel
wynios¹ 15.280 z³.
Na pozosta³¹ dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty zaplanowano wydatki w wysokoœci 62.730z³, w tym: fundusz Œwiadczeñ Socjalnych nauczycieli emerytów 31.730 z³. U.K.S. 15
tys. z³., dop³aty pracodawcom do
wyszkolenia
m³odocianych
uczniów 16 tys. z³
W tym roku na œwietlice szkolne
zaplanowano 137.560 z³, w tym koszty wynagrodzeñ w wysokoœci
124.560 z³. Dokszta³cenie nauczycieli wyniesie 910 z³.
mm

czê³a siê biesiada oraz tañce. Bawiono siê jeszcze po pó³nocy.
- By³o œwietnie. G³os odzyskali
nawet ci, którzy na co dzieñ w klasie
niewiele mówi¹. Tak w³aœnie mia³o

byæ. Mieliœmy siê lepiej poznaæ i to
siê uda³o. - skomentowa³a na drugi
dzieñ jedna z „uczennic”. A ju¿ za sto
dni matura. Redakcja ¿yczy po³amania piór. (r)

Nie ma ratowników
czy na ratowników?
WÊGORZYNO). Podczas sesji
bud¿etowej zosta³y zmniejszone
œrodki finansowe przeznaczone na
bie¿¹ce utrzymanie pla¿ w sezonie
letnim w Cieszynie i Wêgorzynie o
kwotê 10 tys. z³.
- W zwi¹zku z tym, ¿e co roku
planujemy zatrudnienie ratowników
na pla¿ach, a mamy problem z ich
pozyskaniem i zatrudnieniem, bo
ratownikó po prostu nie ma, zgodzi³am siê z wnioskami komisji i zmniejszam kwotê na utrzymanie pla¿ w
miejscowoœciach: Cieszyno i Wêgorzyno o 10 tys. z³ – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.

Póki co jest pla¿a gminna w Cieszynie, jest molo, teren gminny podzielony na dzia³ki i sprzedany na
rekreacjê. W Wêgorzynie wprawdzie zosta³ sprzedany oœrodek wraz
z pla¿¹, jednak utworzone zosta³o
inne miejsce pod ten cel wraz z molo
przy promenadzie. W jednym i w
drugim miejscu odpoczywa du¿o
ludzi. Tam gdzie k¹pi¹ siê ludzi i jest
g³êboka woda, tam te¿ isnieje niebezpieczeñstwo utoniêcia. Za to odpowiada w³aœciciel. W³aœciciel te¿ odpowiada za zaoferowanie wystarczaj¹cej stawki dla ratowników, w innym
razie rzeczywiœcie ich nie bêdzie – ale
tylko na horyzoncie.
mm
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Bêd¹ œwietlice

Gimnazjum w Resku

Próba przed wa¿nym
egzaminem
W reskim gimnazjum
drugi tydzieñ nowego
roku kalendarzowego
rozpocz¹³ siê dla
uczniów klas drugich i
trzecich pod znakiem
próby egzaminu.

(RESKO –gmina). W tegorocznym bud¿ecie gminy zaplanowano
œrodki na remonty œwietlic. Niewielkie kwoty oznaczaj¹ jednak jedynie
wstêpne przymiarki typu: projekty
lub rozpoczêcie inwestycji. G³ówny
trzon zadañ zaplanowano na rok
przysz³y o ile zostan¹ uruchomione
œrodki zewnêtrzne, a gmina je otrzyma.
Wszystkie zadania zwi¹zane ze
œwietlicami i zaplanowane na rok
bie¿¹cy zabezpieczone s¹ ze œrodków w³asnych gminy. O ile nic siê nie
zmieni ju¿ w tym roku rozpoczn¹ siê
prace remontowe œwietlicy wiejskiej
oraz budowa placu zabaw dla dzieci
w Lubieniu Dolnym. Tu ³¹czne nak³ady finansowe wynios¹ 542 860.
W roku bie¿¹cym, w bud¿ecie Miasta i Gminy, na ten cel zabezpieczono
jednak 10 tys. z³.
Kolejnym zadaniem wpisanym

do realizacji w roku obecnym jest
adaptacja budynku hydroforni na
œwietlicê w £agiewnikach. £¹czne
nak³ady finansowe maj¹ wynieœæ 52
232 z³, jednak w tym zostanie wydatkowanych 50 tys. z³ m.in. na projekt.
Planowana jest te¿ budowa œwietlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie, tu ³¹czne
nak³ady wynios¹ 471 552 z³, w tym
roku na ten cel zabezpieczono w
bud¿ecie 50 tys. z³. Z kolei modernizacja œwietlicy w Iglicach, wynieœæ
ma w sumie 30 tys. z³. Ostatnim zadaniem z tej puli, zaplanowanym na rok
2009 jest kontynuacja przebudowy
pomieszczeñ piwnicznych na lokal
zebrañ w budynku mieszkalno-us³ugowym w Przemys³awiu. Tutaj ³¹czny
koszt zadania wynosi 40 140 z³. Na ten
rok w bud¿ecie gminy zaplanowano
30 tys. z³, tym samym zadanie ma zostaæ sfinalizowane.
mm

Regulamin,
którego nie ma
(SIELSKO). Niektórzy mówi¹,
¿e czas siê zatrzyma³ na cmentarzu, szczególnie dla tych, którzy
s¹ tam pochowani. W Sielsku czas
stoi w miejscu ju¿ na granicy
cmentarza, o czym informuje regulamin korzystania z miejsca pochówku podpisany przez zarz¹d.
Przypominamy, ¿e zarz¹dy istnia³y

do 2002 roku. Nie przeszkodzi³o to
gminie zmieniæ stawki za korzystanie z cmentarza, wiêc mo¿e wraz z
nowym duchem zmian cenowych,
warto podpisaæ kto naprawdê jest
w³aœcicielem i uchwa³odawc¹, bo
regulamin podpisany przez nieistniej¹cy organ jest po prostu niewa¿ny.
mm
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W reskim gimnazjum drugi tydzieñ nowego roku kalendarzowego
dla uczniów klas drugich i trzecich
przebiega³ pod znakiem próby egzaminu. Wyj¹tkowoœæ tego dnia m³odzie¿ podkreœli³a strojem, by³y krawaty, bia³e bluzki i koszule.
W poniedzia³ek i wtorek gimnazjaliœci rozwi¹zywali testy kompetencji humanistycznych, a we wtorek matematyczno-przyrodniczych,
przygotowane przez Instytut Badania Kompetencji w Wa³brzychu. Od
kilku ju¿ lat testy te s¹ kupowane
przez nasze gimnazjum i stanowi¹
zewnêtrzn¹ diagnozê. Ma ona pomagaæ szkole, gdy¿ jest drogowskazem
dla ucznia, rodzica, nauczyciela i
dyrektora do dalszej pracy, maj¹cej
na celu niwelowanie braków edukacyjnych.
Zanim rozwi¹zania opuszcz¹
szko³ê i zostan¹ wys³ane do Wa³brzycha, nauczyciele, poloniœci i
matematycy analizuj¹ zadania
otwarte, by ju¿ w nastêpnych dniach
na lekcjach przedmiotów humanistycznych i œcis³ych wskazywaæ
uczniom ich s³abe strony w redagowaniu prac pisemnych i rozwi¹zywaniu zadañ.
Po kilku tygodniach wyniki zostaj¹ przes³ane przez Instytut do
szko³y i bêd¹ podlegaæ szczegó³owej analizie. Wspomniane opracowania pos³u¿¹ do zaplanowania dalszych dzia³añ edukacyjnych w drugim semestrze oraz w nastêpnym
roku szkolnym. Na uwagê zas³uguje
fakt, i¿ ka¿dy uczeñ, który rozwi¹zywa³ test, otrzymuje zaœwiadczenie o
poziomie jego kompetencji humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz dok³adne wskazania do
dalszej pracy.
Natomiast
trzecioklasiœci,
oprócz tegorocznego wyniku, otrzymaj¹ kompetentn¹ informacjê mówi¹c¹ o tym, o ile i jakie umiejêtnoœci
poprawili lub pogorszyli w trakcie
nauki w gimnazjum. Zaœwiadczenie
to powinno staæ siê przedmiotem
rozmów rodziców z dzieæmi nad popraw¹ ich wiedzy, poniewa¿ do
kwietniowego egzaminu zosta³o ju¿

niewiele czasu.
O ile uczniowie klas drugich po
dwóch dniach mogli odetchn¹æ, o
tyle trzecioklasiœci pisali kolejn¹
próbê egzaminu, która sprawdzana
bêdzie przez nauczycieli polonistów
i matematyków podczas ferii zimowych.
Jednak smuci fakt, ¿e niektórzy
uczniowie nie byli obecni na próbie
egzaminu i tym samym pozbawili siê
mo¿liwoœci sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci i wiadomoœci, i nie
otrzymaj¹ zaœwiadczenia z analiz¹
porównawcz¹ trzyletniej nauki w
gimnazjum.
Wiedz¹c, ¿e tego typu testy –
egzaminy s¹ dla uczniów du¿ym
wysi³kiem umys³owym, dyrekcja
gimnazjum zadba³a o stronê duchow¹.
A mianowicie drugo- i trzecioklasiœci mieli okazjê wyjechaæ do Gryfic, by uczestniczyæ w spektaklu teatralnym. We wtorek uczniowie klas
drugich obejrzeli sztukê „W krainie
mitów”, natomiast klasy trzecie „Romeo i Juliê”. Oba przedstawienia to adaptacje lektur szkolnych
obowi¹zuj¹cych w gimnazjum.
Wyjazd sta³ siê wiêc okazj¹, nie
tylko do obcowania z kultur¹
¿ywego s³owa, ale i powtórzenia
treœci lektur oraz æwiczeñ literackich. Uczniowie klas drugich i trzecich wykorzystali pobyt w teatrze
do napisania recenzji. Jest to jedna
z trzynastu wypowiedzi pisemnych, któr¹ uczeñ musi umieæ redagowaæ przed przyst¹pieniem do
egzaminu gimnazjalnego. Niestety, tu równie¿ znalaz³o siê kilku
uczniów, którzy odmówili wyjazdu
do teatru bez podania rzeczowych
argumentów. Stracili wiêc mo¿liwoœæ uczestniczenia w spektaklu i
tym samym uzyskania pozytywnej
oceny za pracê na lekcji. Nie rozumieli te¿ zajêæ, podczas których
omawiane by³y przedstawienia i
nie umieli napisaæ recenzji.
Obejrzane sztuki zosta³y bardzo
pozytywnie ocenione przez m³odzie¿. Jest to jedna z niewielu okazji,
kiedy gimnazjaliœci wspomnianych
klas mogli uczestniczyæ w spektaklu
teatralnym „na ¿ywo”. Mo¿liwe to
by³o dziêki niewygórowanym cenom proponowanym przez Narodowy Teatr Edukacji z Wroc³awia, z
którym nasze gimnazjum od lat
owocnie wspó³pracuje oraz zaanga¿owaniu dyrekcji szko³y.
Joanna Murat, nauczycielka
Gimnazjum w Resku.
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Wspomnienia

Marzyliœmy by wróciæ do Polski
i najeœæ siê chleba – suchego...
Apostolski
Abym, gdy urosnê, broni³ ziemi
polskiej!

Anna £owkiet
Czekat
„Poszliœmy pytaæ siê o pracê a
oni domagali siê od nas paszportu.
Powiedzieliœmy, ¿e nie mamy. Nie
chcieli wiêc nas przyj¹æ. Wówczas
taki rygor by³ straszny. Postanowiliœmy iœæ z powrotem. 3 km od tego
Czekatu by³a stacja i poci¹g jeŸdzi³
do Paw³odaru. Ale my nie mieliœmy
ju¿ pieniêdzy, zreszt¹ Polakom nie
wolno by³o jeŸdziæ kolej¹, wiêc musieliœmy iœæ. Przyszliœmy tam, odszukaliœmy urz¹d, powiedzieliœmy,
¿e chcemy paszporty. Oni zaczêli nas
rugaæ, a my staliœmy jak te ciel¹tka
pokorne na rzeŸ, ale paszporty nam
dali. Z powrotem tego samego dnia
musieliœmy iœæ do Czekatu. To by³o
w tym czasie, kiedy genera³ Sikorski
przyjecha³ do Stalina i w³aœnie zosta³
zawarty uk³ad, ¿e bêd¹ wspólnie z
Niemcami wojowaæ. Potem by³o nam
ju¿ trochê l¿ej, zaczêli nas inaczej
traktowaæ. Dostaliœmy pracê w Czekacie. Ja zaczê³am pracowaæ w takiej
niby-stodole przy m³ynkach miel¹cych zbo¿e i s³onecznik. O tyle by³o
dobrze, ¿e mo¿na by³o ukradkiem
wzi¹æ tego zbo¿a i przemieliæ w domu
na urz¹dzeniu zrobionym z blachy, w
której powybijano dziury i tak z tymi
³upinami siê jad³o. Tam w Majkainie
by³ straszny g³ód. Cz³owiek tylko
myœla³, aby do Polski wróciæ i chleba
siê najeœæ... suchego...
Anders
By³o lato. Do Armii Andresa szli
ochotnicy. Prawie wszyscy chcieli
tam iœæ, by wyrwaæ siê z tego g³odu.
Gdy mê¿czyŸni ju¿ byli na platformie.
Ju¿ mieli ruszaæ, jeden z nich powiedzia³, ¿e chcia³ nam coœ zaœpiewaæ na
po¿egnanie. Tam siê wszystkie rodziny zebra³y, by³o wiêc bardzo du¿o
Polaków. Œpiewa³ tak:
Bywaj dziewczê zdrowe, Ojczyzna mnie wo³a!
Idê za kraj walczyæ wœród rodaków ko³a!
Polka mnie zrodzi³a, z jej piersi
wyssa³em:
Byæ OjczyŸnie wiernym, a w kochaniu sta³ym!
Nad moj¹ kolebk¹ matka siê
schyla³a
i po polsku pacierz mówiæ naucza³a!
Ojcze nasz i Zdrowaœ i Sk³ad

Wszyscy p³akali. Tak by³o.
Najpierw czterej braci poszli do
wojska. Dwóch siê jednak wróci³o
tam do Majkainu – do kopalni, bo powiedzieli, „co te sieroty same bêd¹
robiæ?” Ci najm³odsi bracia byli pocz¹tkowo w Majkainie. Ale gdy
uciekliœmy do sowchozu, to przywieŸli braci do nas i ja by³am z nimi.
Tam ju¿ takiego g³odu nie by³o,
ale klimat by³ okropny, wszy... W
Czekacie, nie by³o ani wody ani niczego. Ja by³am samotna, ale by³a
druga siostra z dzieæmi, to ona zajmowa³a siê ju¿ moimi braæmi i swoich
mia³a dwoje, jej m¹¿ zosta³ w niewoli
w Niemczech.
Oraliœmy wo³ami. Zak³ada³o siê
im jarma. Byki nie chcia³y nas s³uchaæ, a trzeba by³o oraæ. Cz³owiek siê
przy tym namêczy³ jak nie wiem. Ale
gdy przysz³a zima kierownik powiedzia³, ¿e ja muszê iœæ uczyæ siê na
traktorzystkê. Na mnie tam mówili
Anna Franciszkówna. Powiedzia³:
„Anna Francziszkówna, ty czie³awiek oputnyj, ty budiesz traktorist”.
Zmusi³ mnie, czy chcia³am czy nie,
ale musia³am chodziæ. Pomyœla³am
sobie, ¿e na egzaminie nic nie bêdê
mówiæ, to nie zdam, nie bêdê t¹ traktorzystk¹. Nie chcia³am ni¹ byæ. Ale
dali trak ³atwe pytania, ¿e musia³am
odpowiedzieæ.
Zginêli pod Warszaw¹
Gdy ju¿ wybuch³a wojna Niemiecko-Rosyjska, to zabrali wszystkich mê¿czyzn. Pozostawili tylko kilku Kirgizów, ¿eby uprawiali ziemiê.
Bo tam ju¿ siali i uprawiali w tych
ko³chozach. Oni w dzieñ orali, a ja z
inn¹ Polk¹ ora³yœmy nocami. Wyznaczali nam normy i nale¿a³o je
wykonaæ. Kombinowa³yœmy wiêc,
gdy ora³yœmy bli¿ej drogi, to p³ugi
g³êboko puszcza³yœmy a dalej p³ytko, ¿eby normê wykonaæ. By³ tam
wredny Kirgiz. Chowa³ mi najwa¿niejsze klucze, które by³y mi potrzebne do traktora, to znowu przykrêca³
mi kurek, gdzie paliwo przychodzi³o,
a ja niewiele siê zna³am na tym. By³
tam taki Niemiec te¿ wywieziony
jako zes³aniec i podszed³ do mnie i
spyta³ co siê sta³o. A ja krêci³am
korb¹ i co traktor zapali³, to zgas³.
Popatrzy³ i powiedzia³ mi, ¿e benzyna jest przykrêcona. A ja wstydzi³am
siê powiedzieæ naczalstwu, ¿e ten
Kirgiz tak siê ze mn¹ obchodzi. Uwa¿a³am to za wstyd.
Gdy ju¿ by³a Wanda Wasilew-

ska, przysz³y powiestki, by ci dwaj
bracia, co siê wrócili, poszli wojowaæ. To nie by³o jak w armii Andresa,
¿e szli ochotnicy, to by³ nakaz i musieli iœæ na wojnê. Obaj zginêli - jeden
na ulicy Kamienio³owej (Kamionkowskiej? – przyp. red.), drugi po
lewej stronie Wis³y pod Warszaw¹.
Rosjanie na pierwszy ogieñ pchali
Polaków, bo jak mówili walczyli za
swoj¹ rodzinê, a oni z ty³u z karabinami, ¿eby Polacy nie uciekali. Obydwaj bracia zginêli. W tym samym
czasie.
Siostra Marysia
Siostra Marysia urodzi³a siê w
1919 roku. Ona zosta³a w Majkainie,
pracowa³a w piekarni. Wziê³a ukradkiem kawa³ek chleba dla m³odszego
rodzeñstwa. By³ tam taki wredny
cz³owiek, chcia³ aby ona wysz³a za
m¹¿ za niego. Ona mu odmówi³a.
Zemœci³ siê na niej i sprowadzi³ komisjê. ZnaleŸli u niej ten kawa³ek chleba. By³ s¹d, dosta³a rok wiêzienia. Za
kawa³ek czarnego chleba z pio³unem!
Ja wtedy by³am w Czekacie. Pamiêtam, ¿e by³o lato. Przyszed³ do
mnie po kryjomu taki Ingusz i powiedzia³, gdzie jest moja siostra. Zim¹
by³a w wiêzieniu w Paw³odarze, a na
lato brali ich do pracy uprawiaæ warzywa. Oprócz tego by³a jeszcze kuchark¹. Ale jaka to tam kucharka! By³
taki kocio³ wmurowany na wierzchu
i tam siê jak¹œ zupê gotowa³o. Powiedzia³ mi, ¿e zaprowadzi mnie do siostry, bo ona prosi³a abym j¹ odwiedzi³a. Zdecydowa³am siê i prowadzi³
mnie przez step. Okaza³o siê, ¿e wiêzienie by³o tylko trzy kilometry od
Czekatu. Gdy ju¿ byliœmy blisko od
tego miejsca, gdzie byli wiêŸniowie,
kaza³ mi siê po³o¿yæ i poszed³ sam. Ja
trochê odczeka³am i równie¿ posz³am. By³y tam trzy ziemlanki pobudowane. Wesz³am do kolejnych
dwóch ale nie by³o w nich nikogo,
dopiero w trzeciej zasta³am tego, który nadzorowa³ wiêzieniem. Tam nie
by³o ¿adnego ogrodzenia, ani niczego. Tylko sam step, wiêŸniowie i tak
nie mieliby dok¹d uciec.
Powiedzia³am mu, ¿e bardzo go
przepraszam, ale tam jest moja siostra. Poda³am mu nazwisko. Potwierdzi³, ale moja siostra w tym momencie by³a w polu. Powiedzia³ jednak,
¿e jak wróci zupê gotowaæ, to bêdziemy mog³y sobie porozmawiaæ. Poczeka³am na ni¹. Gdy j¹ zobaczy³am,
¿e wraca, to rzuci³am siê na ni¹. Zaczê³yœmy p³akaæ, a ten co nadzorowa³ powiedzia³: - „Nie p³aczcie, bo nie
pozwolê wam rozmawiaæ.” Wtedy

ona momentalnie ode mnie odskoczy³a, taka by³a zdyscyplinowana.
Potem podnios³a spódnicê i pokaza³a kolana. Dostawaliœmy z Ameryki
wojskowe mundury, by³y bardzo
szorstkie, te szwy pokaleczy³y jej
nogi. Spyta³a czy mam jak¹œ spódnicê, by mog³a sobie wygoiæ nogi.
Pozwolono mi jeszcze raz j¹ odwiedziæ. A ¿e by³am traktorzystk¹, to na
8. marca dosta³am jako prezent granatow¹ spódniczkê z satyny. Gdy
sz³am z t¹ spódniczk¹ do siostry, to
zobaczy³am, ¿e jest ona w stepie.
Zbiera³a kiziak (suszone odchody
zwierzêce, u¿ywane jako opa³ –
przyp. red.). Machnê³a mi rêk¹, abym
siê po³o¿y³a, a ona niby zbiera³a kiziaki i w ten sposób mog³yœmy sobie
porozmawiaæ. PóŸniej moja siostra
posz³a, a ja uda³am siê do tego, który
nadzorowa³. To by³ dobry cz³owiek,
naprawdê. Da³am jej tê spódniczkê.
By³a tam do jesieni. Wtedy powiedzia³a do mnie: „Odsiedzê swoj¹ karê
i za dwa tygodnie do ciebie przyjadê,
bo wtedy kara siê skoñczy”. Na zimê
wywieŸli j¹ gdzieœ bardzo daleko do
kopalni o³owiu, mia³a tam jechaæ dwa
tygodnie. (Kopalnie o³owiu znajdowa³y siê nad Ko³ym¹, wówczas pó³nocnowschodni obszar ZSRR, region ten obejmuje wschodni¹ czêœæ
Jakucji, Kraju Chabarowskiego,
Obwód Magadañski i Republikê
Czukock¹. W tym regionie zima trwa
11 miesiêcy, a lato – 1 miesi¹c –
przyp. red.).
Gdy przyszed³ ten czas, ¿e mia³a
przyjechaæ, wychodzi³am na stacjê,
ale nie przyjecha³a. Œlad po niej zagin¹³. Nie wiem jak¹ œmierci¹ zginê³a,
czy w poci¹gu, czy w kopalni, gdzie
jest pochowana?
PóŸniej robiliœmy poszukiwania
przez PCK, ale odpisali nam, ¿e wyjecha³a, ale nie wiadomo dok¹d.
Taka tragedia!
Bracia, którzy poszli z Armi¹
Andrersa prze¿yli.
Podczas wojny straci³am dwoje
rodziców, dwóch braci i siostrê.
W Polsce
Jak przyjechaliœmy do Brzeœcia
mieliœmy postój. Tam wpadliœmy do
koœcio³a, biedni obdarci, ale wszyscy k³adli siê krzy¿em i Bogu dziêkowali, ¿e s¹ ju¿ w Polsce.
Potem przywieŸli nas do Gubina.
Tam jedna rodzina chcia³a zaadoptowaæ najm³odszego brata – Witusia.
Jednak my skontaktowaliœmy siê z
rodzin¹ z powiatu tarnowskiego,
sk¹d pochodzili moi rodzice. Ciocie
pobra³y najm³odszych Witusia,
Zygmusia i Janka, a ja by³am u wuj-
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ka. Ale cz³owiek by³ go³y i bosy, a
jego ¿ona wstydzi³a siê mnie. Ona
mia³a trzy piêkne kostiumy: kremowy, granatowy i czarny. A ja? Nic,
kompletnie. Tam ludzie myœleli, ¿e
jak cz³owiek z Syberii przyjecha³, to
mo¿e jakiœ zgorszony czy zepsuty, a
tu wrêcz przeciwnie by³o. W 1946
roku przyjecha³am wiêc tutaj – do
£obza, do stryjenki.
Z jednej strony cieszyliœmy siê,
¿e jesteœmy w Polsce, ale z drugiej
strony byliœmy pokrzywdzeni, bo
zostawiliœmy na Wschodzie swoje
domy, sady, ogrody i wszystko, a
tutaj jak byli ludzie z centrali, to na
szaber przyje¿d¿ali. Wzbogacili siê i
mieli w³asnoœæ, a my zostaliœmy potraktowani gorzej. Ten dom by³ bardzo zdewastowany, bo tu jakiœ pijak
mieszka³. Okna by³y powybijane, nic
nie by³o, ¿adnych mebli. W³o¿yliœmy
tu bardzo du¿o pracy w ten dom. Ale
i tak to by³o co innego, ni¿ lepianki
i baraki. Tamci ludzie na Syberii nic
nie mieli, takie czuguny tylko (garnek do gotowania w „ruskim” piecu,
do³em w¹ski, rozszerzaj¹cy siê ku
górze - przyp. red.).
Tu pozna³am mê¿a, pobraliœmy
siê 6 lutego 1949 roku, to ju¿ bêdzie
60 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. Mamy
piêcioro dzieci, mieszkaj¹ w £obzie.
Dobre mam dzieci. Mê¿a te¿ mam
bardzo dobrego.
Bracia skoñczyli studia, zostali
in¿ynierami. Janek pracowa³ we
Wroc³awiu, Zygmunt te¿ jako in¿ynier, Wituœ jeszcze ¿yje, jest na emeryturze. Odwiedzi³am te¿ brata, który poszed³ z armi¹ Andersa, w Chicago.”
Osada œmierci
Jak podaje Osrodek Karta w osadzie górniczej Majkain—Zo³oto w
Kazachstanie, spoœród osiedlonych tam 1422 deportowanych do
po³owy 1941 roku zmar³o co najmniej
129 osób (9 procent), to dane z czasów, gdy nie by³o jeszcze g³odu. W
nastêpnych latach niektóre rodziny
wymar³y ca³kowicie. Powrotu do
Polski w 1946 r. doczeka³o mniej ni¿
po³owa. Dla porównania pobyt w
obozie oœwiêcimskim prze¿y³o niewiele ponad 50 procent.
Wys³ucha³a: mm

Bêd¹
remonty
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Dajcie nam godziwie ¿yæ na tej wiosce

Bez wody pitnej

RESKO. W tym roku ma
zostaæ wyremontowany
dach w budynku szko³y przy
ul. Wojska Polskiego.
Na ten cel radni zabezpieczyli
600 tys. z³ ze œrodków w³asnych
gminy. Równie¿ ze œrodków w³asnych, w ramach „Termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej” zostanie odnowiona kot³ownia
w budynku SP w £abuniu Wielkim.
Zadanie ma na celu redukcjê emisji
zanieczyszczeñ. W bud¿ecie gminy
na realizacjê zadania zabezpieczono
200 tys. z³.
Modernizacji ma siê doczekaæ
równie¿ budynek Oœrodka Zdrowia
w Resku, jej koszt obliczono na 508
906 z³. W tym roku zaplanowano na
ten cel 300 tys. ze œrodków w³asnych.

Promocja
w workach
(WÊGORZYNO-PRZYTOÑ).
Pobocza drogi pomiêdzy
tymi miejscowoœciami
zdobi¹ worki, w których
znajdowa³y siê posprz¹tane
œmieci, w niektórych nadal
s¹ odpadki.
Czêœæ zosta³a porozrywana przez
dzik¹ zwierzynê. Œmieci zdobi¹ drogê ju¿ od kilku miesiêcy, najwidoczniej nie ma ich komu zabraæ, a mo¿e
zabrak³o bud¿etu w roku ubieg³ym,
mamy nowy, nowe bud¿ety i nowe
mo¿liwoœci. Wprawdzie folia mo¿e
le¿eæ jakieœ 400 lat, o ile nie jest ona
biodegradowalna, jednak widok
worków przy drodze nie s³u¿y promocji gminy.
mm

(SULICE –gm. Wêgorzyno). XXI
wiek d³ugo jeszcze nie bêdzie oznacza³ pe³ni cywilizacji w naszym regionie. Ludzie nadal nie maj¹ nie
tylko kanalizacji, ale nawet wody
pitnej. Póki co, z tym problemem
musz¹ radziæ sobie sami, jak choæby
mieszkañcy Sulic.
Problem wynikn¹³ po raz kolejny
podczas obrad Sesji Rady Miasta, gdy
radni debatowali nad bud¿etem. Sporo
czasu i miejsca poœwiêcono klubowi
sportowemu „Sparta” i zarzutów dzia³aczy i kibiców, ¿e œrodki przyznane
przez radnych s¹ po prostu marne.
Mo¿e dlatego apel radnego Miros³awa
K³osiñskiego uton¹³ gdzieœ w toku
dyskusji o rzeczach „wa¿niejszych”,
ni¿ woda zdatna do picia.

- Pos³uchajcie mnie tylko dobrze. W Sulicach nie ma wody – pitnej! Ludzie kochani! Nie ma wody
pitnej. XXI wiek! Nie ma oœwietlenia,
nie ma kanalizacji a my siê tu szarpiemy, ja nie rozumiem tego. Dajcie nam
godziwie ¿yæ na tej wiosce. Jak wy
sobie to wyobra¿acie? – apelowa³
radny.
W odpowiedzi pad³y niepowa¿ne
g³osy, aby radny przeprowadzi³ siê do
Wêgorzyna, skoro mu tam nie pasuje.
W¹tek wody nie zosta³ podjêty, prócz
g³osu, aby zabraæ pieni¹dze przeznaczone na remont drogi leœnej w obrêbie Przytoñ i przeznaczyæ je na potrzeby Sulic z jednoczesnym zastrze¿eniem, by tyle samo dodaæ Sparcie Wêgorzyno.
mm
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Piêkna droga z gminn¹ wstawk¹ dziur

Spór o drogê przez las
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
bud¿etowej burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz wnios³a autopoprawk¹ kwotê 17.005 z³ na remont
drogi gminnej w obrêbie Przytoñ, w
ramach porozumienia z Nadleœnictwem £obez. D³ugoœæ drogi gminnej
wynosi oko³o 150 m. Ta propozycja
sta³a siê przyczyn¹ przys³owiowej
burzy w szklance wody. Uczestnicy
sesji przeœcigali siê w pomys³ach, co
zrobiæ z kwot¹ przeznaczon¹ na drogê. Jedni chcieli przeznaczyæ j¹ na
Spartê, inni na wykonanie studni w
Sulicach...
Niepotrzebna droga?
Podczas sesji bud¿etowej burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a radnych, ¿e pojawi³a siê szansa remontu drogi leœnej.
- W grudniu nadleœniczy powiadomi³ mnie, ¿e realizuje inwestycje w lasach na terenie naszej gminy w obrêbie
Przytoñ. Droga prowadzi przez grunty
nadleœnictwa i grunty gminne. W zwi¹zku z tym wyst¹pi³ z wnioskiem o finansowanie przez gminê tej czêœci drogi,
która nale¿y do gminy. Nadleœnictwo
remontuje drogê na Sulice, BrzeŸniak.
Po wyremontowaniu tej drogi nast¹pi
znaczny skrót dla mieszkañców miasta
i okolic w kierunku Drawska i Sulic. Jest
to wskazane, poniewa¿ tej drogi nigdy
nie bylibyœmy w stanie wyremontowaæ. W pierwszym rzêdzie robimy te,
znajduj¹ce siê na terenie zamieszkanym. Jednak, skoro Nadleœnictwo mia³o w swoich planach inwestycyjnych tê
drogê i remontuje j¹, by³oby niewskazane, aby Nadleœnictwo wyremntowa³o
swój kawa³ek drogi a nasz zosta³ nieprzejezdny.
Wi¹¿e siê to równie¿ z koniecznoœci¹ likwidacji mogilnika. Na terenie
naszej gminy pozosta³ jeszcze jeden
mogilnik do likwidacji. To s¹ tykaj¹ce
bomby. Akurat ten w Wiewiecku, to s¹
przeterminowane œrodki do ochrony
roœlin. Nadleœnictwo twierdzi, ¿e ta
droga pozwoli na wywiezienie zawartoœci mogilnika. S¹ to bardzo du¿e
transporty. Ujê³am ten wydatek w autopoprawce, z sugesti¹, ¿e bêdziemy
musieli dodaæ nadleœniczemu z nadwy¿ki bud¿etowej. Je¿eli wyra¿¹ zgodê, to ja podpiszê porozumienie z Nadleœnictwem i gdy droga bêdzie zrobiona,
a roboty rozliczone, wówczas bêdziemy mogli za tê drogê zap³aciæ – powiedzia³a burmistrz.
Czêœæ radnych inwestycjê tê uzna³o
za bezzasadn¹, wskazuj¹c inne, wa¿niejsze zadania do wykonania na terenie
gminy. Wœród przeciwników partycypowania w kosztach by³ radny Miros³aw K³osiñski.
- Nie wiem jak rozmawia³a pani z
panem nadleœniczym, ale jestem z miejscowoœci Sulice i w ¿adnym wypadku
droga ta nie skraca mi dojazdu do Wiewiecka ani z BrzeŸniaka do Wiewiecka.
Nie mylmy pojêæ. Uwa¿am, ¿e droga
przez las jest potrzebna, bo tam jest to
bagno. Ale to jest pó³ka nadleœnictwa.
Tam nikt nie bêdzie jeŸdzi³ t¹ drog¹, bo

bêd¹ prawdopodobnie za³o¿one barierki na sarny. Wiem dok³adnie jak to jest
np. na Gardnie. Drzwi do lasu s¹ za³o¿one - od spalonego maj¹tku do wyjazdu na stacjê. Uwa¿am, ¿e nale¿y zlikwidowaæ ten mogilnik, interweniowa³em o
to ju¿ kilka razy, ale ta droga w ¿adnym
wypadku nie jest skrótem. Albo pani
burmistrz ktoœ Ÿle powiedzia³, albo
pani burmistrz tam nie by³a. Bo ta droga
nie wiedzie prosto tylko takim pó³kolem i wychodzi za Wiewiecko.
W obronie drogi stan¹³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Szymko.
- Dobrze by by³o, gdyby gmina
Wêgorzyno i Nadleœnictwo doszli do
porozumienia, poniewa¿ jest szansa,
¿eby kawa³ek tej drogi gminnej zosta³
naprawiony w tym czasie, kiedy Nadleœnictwo robi swoj¹ drogê. Nadleœnictwo nie mo¿e wydatkowaæ na drogê
gminn¹. Nie jest tak, ¿e Nadleœnictwo
robi sobie ekstra tê drogê, poniewa¿
pañstwo te¿ do lasu wje¿d¿acie. Ludzie
wywo¿¹ drewno i te¿ chc¹ mieæ dobr¹
drogê. Nie ma zakazu wjazdu. Ci, co
je¿d¿¹ - p³ac¹ podatki. To nie Nadleœnictwo wywozi drewno z lasu, ale
mieszkañcy tej gminy.
Ciê¿kie pieni¹dze wp³ywaj¹ do
kasy gminy. Pani skarbnik wie ile jest
podatków z Nadleœnictwa. Dlatego jest
okazja. Nie bardzo mo¿na zostawiæ
kawa³ek drogi, on znajduje siê niemal w
œrodku drogi nadleœnictwa, to jest oko³o
150 m, czy nieca³e 200 metrów. Nie
bardzo zgadzam siê, ¿eby tê drogê zostawiæ. Dlatego zgadzam siê z autopoprawk¹ pani burmistrz i za tym wnioskiem bêdê g³osowa³.
Odpowiedzi¹ na rzeczowe argumenty by³o zapytanie z sali: „Co nam
daje nadleœnictwo nic? A co nam daje
Sparta? - wiadomo”. Wiadomo by³o
wiêc, ¿e ¿adne argumenty nie trafi¹, bo
w gminie istnieje tylko „Sparta”. Radni
równie¿ mieli spore w¹tpliwoœci, czy
gmina powinna zap³aciæ za to, aby rowerzysta i kilka samochodów sobie
przejecha³o.
Aby przekonaæ radnych co do swojej decyzji, burmistrz Gra¿yna Karpowicz zwróci³a uwagê, ¿e spora czêœæ
mieszkañców gminy pracuje w Zak³adach Us³ug Leœnych i zajmuje siê wywózk¹ drewna z lasu.
- S¹ to ciê¿kie samochody, mam
wiele telefonów czasami kilka dziennie,
¿e samochody niszcz¹ drogi. No
niszcz¹ drogi, dlatego ¿e jeœli jest ona
byle jaka, lej¹ deszcze, robi¹ siê g³êbokie leje, to wiadomo, ¿e ¿aden samochód
nie przejedzie, a potem s¹ telefony z pytaniami jaki jest stan dróg, ¿e nie mo¿na
przejechaæ. Je¿eli wiêc nasze, wêgorzyñskie firmy zajmuj¹ siê tak¹ dzia³alnoœci¹, maj¹ samochody kupione za
ciê¿kie pieni¹dze, potem na tych dziurach samochody niszcz¹, a Nadleœnictwo pozyska³o pieni¹dze z Warszawy
na remont dróg, to nale¿y z tego skorzystaæ. Przecie¿ droga nie s³u¿y tylko rowerzyœcie, ¿eby sobie przejecha³ i popatrzy³ na ptaszki. Ona s³u¿y ludziom
do zarabiania pieniêdzy na ¿ycie i do
prowadzenia firm. Drogi robi siê raz na

kilka albo kilkanaœcie lat. I teraz jest
szansa, skoro Nadleœnictwo robi drogê,
a my nie do³o¿ymy tych kilkudziesiêciu tysiêcy z³ (wed³ug kosztorysu jest
50 tys. z³), to ona ju¿ tak zostanie z tymi
dziurami, nigdy ju¿ tego z w³asnego
bud¿etu nie zrobimy. Jest to skrót do
Sulic, na Wiewiecko na Drawsko, a
mieszkañcy korzystaj¹ z tej drogi –
apelowa³a burmistrz.
Z t¹ wypowiedzi¹ nie zgodzi³ siê
ponownie radny Klosiñski, który
uzna³, ¿e ludzie nie korzystaj¹, bo...s¹
bardzo g³êbokie rowy. Burmistrz Wêgorzyna zauwa¿y³a, ¿e owszem s¹, ale
gdy droga bêdzie zrobiona, to i rowów
nie bêdzie a ludzie bêd¹ mogli bezpiecznie przejechaæ.
- Teraz jest taka rozgrywka – czy
pieni¹dze dla Sparty czy na drogi. A
przecie¿ tak, jak powiedzia³ przewodnicz¹cy komisji bud¿etowej, to klub
„Sparta” bêdzie móg³ liczyæ jeszcze na
wsparcie finansowe w ci¹gu roku bud¿etowego, je¿eli faktycznie siê oka¿e,
¿e œrodki bud¿etowe na eksploatacjê
bêdê za ma³e. Tak jak pan przewodnicz¹cy powiedzia³, my musimy na pocz¹tku roku kroiæ wszystkie wydatki,
¿eby zamkn¹æ bud¿et. Dziœ apelowa³abym aby radni zostawili te pieni¹dze na
drogê, bo jak dziœ radni zabior¹, to one
ju¿ przepadn¹ – dodala G. Karpowicz.
Nie czekaj¹c na gminê
Zdaniem Nadleœnictwa, które ju¿
rozpoczê³o remont drogi, trasa ta bêdzie
pe³ni³a wa¿n¹ funkcj¹ komunikacyjn¹
w uk³adzie lokalnym dróg. Z tego powodu Nadleœnictwo £obez zdecydowa³o o koniecznoœci przebudowy istniej¹cej drogi. D³ugoœæ ca³kowita zniszczonej drogi wynosi oko³o 1300 mb.
Obecnie droga gruntowa ma szerokoœæ od 2,0 do 2,3 m i jest w bardzo
z³ym stanie technicznym. Na pewnym odcinku przebiega w g³êbokim
jarze o du¿ym nachyleniu przeciwskarp. Na drodze powsta³y g³êbokie
koleiny, utrudniaj¹ce komunikacjê lub
uniemo¿liwiaj¹ce j¹ przy du¿ych
opadach deszczu. Docelowa droga o
nawierzchni t³uczniowej bêdzie mia³a
3,5 m szerokoœci a poboczy -0,75m.
Remont drogi ma na celu: poprawê
ekonomiki i bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, osi¹gniêcie warunków

przejezdnoœci w ci¹gu roku, umo¿liwienie zabiegów gospodarczo-hodowlanych, transportu drewna i dojazdu do gaszenia po¿aru.
Jednoczeœnie w celu umo¿liwienia
równoczesnego przejazdu pojazdów w
dwóch ró¿nych kierunkach na drodze
jednopasowej, bêdzie 7 mijanek o szerokoœci 2,5 m; wjazdy d³ugoœci 17,5 m
i pas postojowy d³ugoœci 23 m.
Do obróbki i sk³adowania drewna
zaprojektowano sk³adnice przyzrêbowe. Przy okazji powstanie przepust
rurowy, a przy nim przyczó³ek betonowy lub wykonany z prefabrykatów
betonowych. Podczas tej inwestycji
zostan¹ równie¿ usuniête krzewy i
drzewa. W zwi¹zku ze specyficznym
przebiegiem projektowanej drogi na
odcinku oko³o 80 m przewidziano
wzmocnienie wykonanej przeciwskarpy poprzez zastosowanie geokraty z
wype³nieniem u³o¿onej kraty humusem. Takie rozwi¹zanie pozwoli
zmniejszyæ roboty ziemne poprzez
zwiêkszenie spadków przeciwskarp a
równie¿ bêdzie zapobiegaæ osuwaniu
siê wysokich skarp przy intensywnych
opadach deszczu. Kosztorysowy
koszt inwestycji wynosi oko³o 700 tys.
z³ (dla porównania orientacyjny koszt
remontu drogi z Wiewiecka/przejazd do
jeziora - oko³o 2 miliony z³). Firma nadzoruj¹ca pracê w obrêbie Przytoñ jest
ze Szczecina, natomiast wykonawc¹
inwestycji jest Przedsiêbiorstwo Konserwacji Urz¹dzeñ Melioracyjnych z
£obza.
- Tam jest 11 mogilników, a nie jeden, jak twierdzili radni. Tylko na ich likwidacjê konieczne s¹ oko³o 2 miliony
z³. Tutaj zaznaczê, ¿e gmina przez
ostatnie 20 lat nie zwróci³a nam 4 milionów podatku leœnego – powiedzia³ nadleœniczy Nadleœnictwa £obez Wies³aw
Rymszewicz.
Pocz¹tkowo gmina Wêgorzyno
zamierza³a przeznaczyæ na swój 150.
metrowy odcinek drogi w sumie 50
tys. z³. Ta kwota wyda³a siê jednak
radnym zbyt wysoka, najprawdopodobniej wiêc gmina sama wyremontuje podleg³y sobie odcinek drogi. O to
czy tak jest w istocie zapytaliœmy w
minion¹ œrodê burmistrz Wêgorzyna.
Do dzisiaj nie otrzymaliœmy odpowiedzi.
mm
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Rozmowa z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹ o klubie Œwiatowid

Ja tylko proszê, aby bardziej zaanga¿owali siê
- Gdyby mia³ pan mo¿liwoœæ decydowania komu przydzieliæ w
trakcie roku dotacjê, to kto by j¹
otrzyma³?
- Mam niewielk¹ rezerwê, jeœli
chodzi o dofinansowywanie ró¿nego rodzaju klubów sportowych i stowarzyszeñ. Trzymam tê rezerwê na
okres wakacyjny.
- Czy mo¿e na ni¹ liczyæ nowy
klub sportowy z Dalna?
- Dla Dalna zabezpieczyliœmy
œrodki, by pomóc im w powstaniu
klubu. Wnioskowali o 20 tys. z³,
kwotê tê otrzymali, nawet niewiele
ponad. Dobrze, ¿e powstaje drugi
klub sportowy na naszym terenie,
ja im dobrze ¿yczê i przychylnie jestem na stawiony, o tym mówi³em na
forum, komisji i podczas sesji Rady.
Dobrze ¿e powstaj¹ takie przedsiêwziêcia, dlatego ¿e z jednej strony
dotycz¹ one dzieci i m³odzie¿y, którzy mog¹ tam biegaæ i kopaæ pi³kê.
Tym bardziej, ¿e dotyczy to dzieci
wiejskich. Nowo powsta³y klub z
Dalna mo¿e przyci¹gn¹æ dzieci z
innych wiosek. Mo¿e na bazie tego
nowo powsta³ego klubiku sportowego coœ siê nam rozwinie i mo¿e
bêdzie to jakaœ alternatywa i konkurencja dla naszego Œwiatowida. Jestem na tak, jestem za tym, ¿eby
wspomagaæ. Niech kluby sportowe
pracuj¹, niech siê rozwijaj¹ i niech
gromadz¹ wokó³ siebie dzieci i m³odzie¿, a z mojej strony zawsze mog¹
liczyæ na poparcie. Mam wprawdzie
drobne œrodki, które mi zosta³y do
rozdysponowania, ale chcia³bym je
pozostawiæ na okres wakacyjny.
Myœlê te¿ o tym, ¿eby tym dzieciom
coœ zorganizowaæ. Generalnie ka¿dy nowo powsta³y klub bêdê
wspiera³.
- Czy to oznacza, ¿e Œwiatowidowi potrzebna jest konkurencja z terenu gminy?
- Z zarz¹dem Œwiatowida mam
spotkanie w tym miesi¹cu. Zawsze
im jasno mówiê czego oczekujê. Nie
oczekujê aby Œwiatowid by³ klubem
I, II czy III-ligowym. Nie mam aspiracji, by klub gra³ na takim poziomie.
Nie musimy mieæ takiego klubu.
Niech plasuje siê na poziomie okrêgowym, mnie to wystarczy. Niech
gra, niech toczy turnieje z s¹siedni-

mi gminami, ale niech nie bêdzie
najgorszym klubem. Maj¹ tak du¿y
zastrzyk finansowy, ¿e winni dbaæ o
to, by znajdowaæ siê na jakimœ tam
poziomie. Od nich jednej rzeczy
oczekujê i o tym im mówiê, aby zadbano o dzieci i m³odzie¿, aby klub
by³ takim magnesem, który skupia
dzieci i m³odzie¿ z terenu naszej gminy. I oni musz¹ o nich zadbaæ, oni
musz¹ stworzyæ im takie warunki do
treningu. Musi byæ instruktor, maj¹
odpowiednie œrodki, ¿eby ich ubraæ.
Ja ich doposa¿ê, jeœli bêdê widzia³
wyniki. Wychowuj¹c sobie dobrego
pi³karza od ma³ego dziecka, kilkuletniego, mog¹ siê dochowaæ wspania³ej kadry. Nie oczekujê, ¿e zmiana
nast¹pi w ci¹gu jednego roku, ale
mog¹ sobie wychowaæ pokolenie
niez³ych pi³karzy z naszych dzieciaków. Nie musimy kupowaæ zawodników, nie musimy œci¹gaæ nikogo z
zewn¹trz. My tu mamy tylu wspania³ych ch³opców, ¿e mo¿emy z nich
zmontowaæ niez³¹ dru¿ynê pi³karsk¹,
a mo¿e nawet i dwie. Przyk³adem jest
m³ody ch³opak o nazwisku Grzywacz,
który pochodzi z £ob¿an. Ju¿ zaistnia³ w zachodnim klubie sportowym,
ju¿ przeszed³ badania, klub ten podpisze z tym ch³opcem umowê i zabierze go do siebie. Czyli mamy ch³opców. Mamy dobry narybek, mamy
dobry materia³ na to, by na bazie naszych ch³opców zrobiæ dobry klub.
Tylko trzeba siê nimi zaj¹æ.
Po drugie, w ubieg³ym roku by³y
og³aszane nabory wniosków skierowane do klubów sportowych, w tym
pi³karskich, w których mo¿na by³o
wnioskowaæ o dofinansowanie do
klubów. Z przykroœci¹ muszê to
stwierdziæ, ale klub nie wyst¹pi³ ani
razu. Tam s¹ pieni¹dze przede
wszystkim na dosprzêtowienie.
Mo¿na kupiæ koszulki, buty, zorganizowaæ dzieciom obóz. W ubieg³ym
roku wspólnie z klubem zorganizowaliœmy to dzieciom. Dzieci pojecha³y nad morze na obóz treningowy. W
ramach tych¿e naborów s¹ œrodki,
¿eby tego typu rzeczy sfinansowaæ.
Tylko trzeba chcieæ. Zarz¹d musi siê
powa¿nie zastanowiæ nad tym rokiem, nad swoim dalszym postêpowaniem, dzia³aniem, mo¿e trzeba zrekonstruowaæ ten zarz¹d, ale przy

takim wsparciu gminy maj¹ du¿¹
mo¿liwoœæ na rozwój. Chyba tylko
Drawsko dofinansowuje wiêcej ni¿
£obez.
- A Wêgorzyno nie przyzna³o
wiêcej?
- Dofinansowanie dla klubu
sportowego w postaci ¿ywej gotówki to jest jedno. Œwiatowid korzysta
nieodp³atnie z wszystkich obiektów
sportowych, które mamy, czyli ze
stadionu, p³yty g³ównej i bocznych,
budynku socjalnego, hali sportowej, jak trzeba to mamy zawsze w
gotowoœci boisko w Œwiêtoborcu.
S¹ to koszty, które ponosi gmina.
Gdybym je porówna³, to s¹ one porównywalne do tego, co otrzymuj¹ w

ramach dotacji w ¿ywej gotówce. Na
terenie innych gmin tak nie ma.
Uwa¿am ¿e warunki na miarê naszej
gminy dla tego klubu sportowego
maj¹ naprawdê dobre. Maj¹ przychylnoœæ. Ja tylko proszê, aby oni
siê w to wszystko bardziej zaanga¿owali. Mo¿e bêdzie tak, ¿e nie widz¹c
tych postêpów, bêdê myœla³ o
zmniejszeniu im tych œrodków. Na
plus mogê zaliczyæ faktycznie to, ¿e
przygarnêli do siebie du¿¹ populacjê
dzieci, mówi siê o 150. Czekam na
sprawozdanie, a wtedy zobaczê, co
z tego sprawozdania i rozliczenia finansowego klubu wynika.
- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

£obez
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona „z³ota r¹czka", tel. 91 39 22
783, 784 79 22 70.
Firma Trójka z Wêgorzyna zatrudni
przedstawiciela handlowego Tel.
601 930 220.
Zaopiekujê siê od zaraz dwojgiem
dzieci. Tel. 607 478 332.
Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Gryfice

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.

INNE

Region
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez

Owczarki tanio sprzedam – odrobaczone, zaszczepione. Tel. 500
155 668.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Uwaga
reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

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

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

Region

Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2
pok., kuchnia, ³azienka z wc, gara¿,
piwnica i strych. Cena do uzgodnienia. Tel. 665 483 052.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km
od £obza sprzedam. Tel. 504 091
593.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Dobrej Nowogardzkiej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. z³. Tel. 091 39 25
087.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Œwiêtoborcu, 3 pokoje 63 mkw.
Tel. 072 114 10 09, 0609 863 917.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
Rok prod. 12.2004, 1,9 CDTI, przeb.
118000 km, po du¿ym przegl¹dzie,
zadbany, tel. 605 522 340.
Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie, by³ robiony dla siebie –
brak kierowcy wiêc sprzedajê. Tel.
692 173 708 – Wêgorzyno.
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
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NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam dom do remontu w centrum £obza, w œwietnej lokalizacji
na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ (przekszta³cony charakter
dzia³ki), cena 215 tys. z³otych – tylko
powa¿ne oferty. Tel. 510 155 447.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice

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

Kupiê kawalerkê w Gryficach lub
Trzebiatowie. Tel. 091 384 48 64
(wieczorem).

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane – 32
a, 32 a, 21 a, w ZagoŸdzie przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska
przy hydroforni. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

MATRYMONIALNE

Region

Drawsko

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

US£UGI

US£UGI

Region

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

Reklama

Tel./fax 091 3973730

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

INFORMACJE
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Zas³ona z krzewów
(MIELNO-SIELSKO). Ju¿ od jesieni droga pomiêdzy tymi miejscowoœciami zosta³a ³adnie oczyszczona z krzewów i zaroœli, jednak te zabiegi pielêgnacyjne niewiele wnios³y w estetykê krajobrazu ani bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Droga jak by³a niewidoczna, tak
jest nadal, a ró¿nica polega jedynie na
tym, ¿e krzewy le¿a œciête a nie rosn¹.
Póki co ten stan rzeczy przeszkadza
tylko kierowcom i mieszkaniom, którzy
kwestiê tê zg³aszaj¹ podczas obrad
sesji Rady Miasta w Wegorzynie. mm

Pierwsze do zrobienia

(£OBEZ). Gdy tylko warunki
pogodowe na to pozwol¹ rozpoczn¹
siê prace zwi¹zane z kanalizacja w ul.:
Kiliñskiego, Przedmiejskiej i XXXlecia. W najbli¿szym czasie oœwietlenia maj¹ siê doczekaæ mieszkañcy
Worowa przy drodze dojazdowej
znajduj¹cej siê pomiêdzy budynkiem socjalnym a wsi¹; oœwietlenie
ma zostaæ zamontowane równie¿
wokó³ budynku. Na terenie £obza
oœwietlenie powstanie przy boisku
wielofunkcyjnym.
Jedne z pierwszych prac w tym
roku dotyczyæ bêd¹ równie¿ dokoñ-

czenia Orlika, na to jednak wykonawca potrzebuje przynajmniej piêciu
dni z temperatur¹ dodatni¹. mm
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Rocznice przypadaj¹ce
w 2009 roku (czêœæ 2)
W „tygodniku ³obeskim” numer 3/368 Czytelnicy zapoznali siê z czêœci¹
rocznic przypadaj¹cych w bie¿¹cym roku. Obecnie informujemy o pozosta³ych.
Rocznica - data - miejsce - zdarzenie
140 – 1869 – £obez – w mieœcie by³o 271 psów.
130 – 1879 – BrzeŸnica – zbudowano dom zarz¹dcy.
70 – 17.05.1939 – przeprowadzony zosta³ spis powszechny.
60 – 18.01.1949 – Be³czna – zorganizowano bibliotekê publiczn¹.
60 – 10.05.1949 – Resko – burmistrzem zosta³ Czes³aw Wypijewski.
60 – 03.07.1949 – Wêgorzyno – zorganizowano bibliotekê publiczn¹.
60 – 09. 10.1949 – £obez – Pierwsza Msza œw. w odbudowanym koœciele.
60 – 1949 – £obez – zmar³ organizator apteki, jednej z pierwszych w tej czêœci
województwa – Jan Kurczewski.
60- 1949 – £obez – przy ul. Kraszewskiego 7 zorganizowano Pañstwowy
Oœrodek Maszynowy.
60 – 1949 - R. Spreemann opracowa³ kronikê miasta £obez „Das Buch Heimat”.
60 – 1949 – Resko – upañstwowiony zosta³ tartak.
50 – 01.09.1959 – £obez – utworzona zosta³a Zasadnicza Szko³a Handlowa.
50 – 1959 – Resko – Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców uruchomi³a sklep.
50 – 1959 – na terenie powiatu by³o 12 placówek pocztowo-telekomunikacyjnych. By³o 694 telefonów.
40 – 10.1969 – Siedlice – rozpoczêto budowê budynku szko³y.
40 – Worowo – Poczta Polska wyda³a znaczek pocztowy przedstawiaj¹cy
rzeŸbê Zygmunta Skrêtowicza.
40 – 1969 – Sielsko – Ignacy Bas zosta³ zwyciêzc¹ konkursu „Wzorowy m³ody
rolnik”
10 – 1999 – reforma administracji.
10 – 1999 – £obez – zorganizowany zosta³ Klub Nauczyciela.
10 – 1999 – Resko – uruchomiono oddzia³ pielêgnacyjny szpitala.
10 – 16.10.1999 – Smorawina – odprawiona zosta³a 1. Msza œwiêta.
10 – 1999 – Biblioteka Pedagogiczna ma 800 tytu³ów.
10 – 1999 – £obez – za³o¿ono przy PZEiR chór „Uœmiech”.
10 – 1999 – £obez – rozpoczêto wydawanie czasopisma „Wiadomoœci £obeskie”
10 – 1999 – £obez – podczas sesji podjêto uchwa³ê o zmianie nazwy ul. Armii
Czerwonej na ul. Armii Krajowej.
Zbigniew Harbuz
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INFORMACJE

Ferie w Resku
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Punkt przedszkolny w Wojtaszycach

Du¿o pouczaj¹cej zabawy 30 dzieci z dodatkowymi
ciekawymi zajêciami

(RESKO) Pierwszy tydzieñ ferii w Centrum
Kultury w Resku, up³yn¹³ dzieciom w atmosferze warsztatów teatralnych, plastycznych i atrakcyjnych zabaw.
Przez trzy dni dzieciom towarzyszy³ pan Radek Kubik, który wraz z
pania Beat¹ Kubik wprowadza³ je w
arkana sztuki pantomimy, grê gestów i mimiki. Dzieci obejrza³y „Przygody Klauna”, wziê³y czynny udzia³
w programie estradowym „Z Klaunem i Pantomim¹”, bawi³y siê chust¹
klanzy, malowa³y twarze, uczestniczy³y w konkursach specjalnie dla
nich przygotowanych i zachwycone
obejrza³y pokaz gigantycznych baniek mydlanych.
W czwartym dniu ferii odwiedzi³
Centrum Kultury artysta z Wroc³awia, rozweselaj¹c dzieci skeczami i
naœladowaniem ró¿nych dŸwiêków,
œwietnie operuj¹c g³osem.
Przez ca³y tydzieñ dzieci z przedszkola, szko³y podstawowej i gimnazjum, bra³y te¿ udzia³ w warsztatach
plastycznych i artystycznych. Ro-

bi³y zimowe stroiki do kwiatów, laurki na Dzieñ Babci i Dziadka, wymyœlaj¹c od razu ¿yczenia i wierszyki,
tworzy³y figurki z gliny, malowa³y
obrazy, robi³y witra¿owe okienka z
bibu³y, wymyœla³y bi¿uteriê z modeliny. W ka¿dym dniu by³ te¿ czas na
zabawy ruchowe i umys³owe. Du¿a
grupa m³odych osób uczestniczy³a
w zajêciach ko³a szachowego.
Drugi tydzieñ ferii zapowiada
siê nie mniej atrakcyjnie. W planach jest oprócz zajêæ w Centrum
Kultury, wyjazd na warsztaty artystyczne do szko³y w Radowie
Ma³ym, gdzie dzieci zapoznaj¹ siê
z tworzeniem ceramicznych rzeczy, z technik¹ czerpania papieru,
tworzeniem witra¿y i sztuk¹ kulinarn¹. Na zakoñczenie ferii dla
wszystkich dzieci odbêdzie siê
jest Bal Karnawa³owy.
(b)

Dali so³ectwom i Radzie
(WÊGORZYNO). So³ectwa i
rada Osiedlowa ju¿ ma zabezpieczone œrodki finansowe na rok bie¿¹cy.
Najwiêcej pieniêdzy otrzyma Rada
Osiedlowa, najmniej mieszkañcy
so³ectwa Trzebawie.
Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r. wynosz¹ ogó³em
52.200 z³, w tym poszczególne so³ectwa otrzymaj¹: BrzeŸniak / BrzeŸnica
1.040 z³, Chwarstno 1.286 z³, so³ectwo Cieszyno 2.486 z³, so³ectwo Kraœnik £obeski 1.672 z³, so³ectwo Lesiêcin / K¹kolewice 4.051 z³, so³ectwo Mielno 1.897 z³, so³ectwo Mi-

szewo 4.062 z³, so³ectwo Po³chowo
1.725 z³, so³ectwo Przytoñ /Roœcis³aw/Sulice/Rogówko 3.687 z³, so³ectwo Runowo 5.551 z³, so³ectwo
Runowo Pomorskie 3.997 z³, so³ectwo Sarnikierz / D³usko / Podlipce
2.143 z³, so³ectwo Sielsko 3.729 z³,
so³ectwo Wêgorzynko / Nowe Wêgorzynko/Ma³e Wêgorzyno 1.329 z³,
so³ectwo Trzebawie 804 z³, so³ectwo
Wiewiecko/Ginawa/£obzówek
4.265 z³, so³ectwo Winniki 1.329 z³,
so³ectwo Zwierzynek 2.079 z³, so³ectwo Gardno 868 z³, a Rada Osiedlowa
4.200 z³.
mm

Pierwszy semestr dzia³alnoœci
Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach za nami. Od sierpnia do grudnia
2008 roku objêto opiek¹ trzydzieœcioro
dzieci w wieku 3 - 5 lat.
G³ównym zadaniem Punktu Przedszkolnego jest zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego
rozwoju swoim wychowankom. Do
dba³oœci o dobre przygotowanie dzieci
do podjêcia nauki w szkole troszcz¹ siê
zatrudnieni pedagodzy (wychowawcy,
logopeda i nauczyciele zajêæ dodatkowych). Nad bezpieczeñstwem czuwaj¹
pracownicy zaanga¿owani przez Powiatowy Urz¹d Pracy (4 osoby).
Wychowankowie nasi uczestnicz¹ w zajêciach, zabawach, spacerach i uroczystoœciach organizowanych w Punkcie Przedszkolnym. S¹
to zajêcia wynikaj¹ce z programu
wychowania w przedszkolu i zajêcia
dodatkowe, które wzbogacaj¹ ofertê
edukacyjn¹ (tygodniowy rozk³ad
zajêæ dodatkowych: plastyczne - 2
godz., gimnastyka profilaktycznokorekcyjna – 1 godz., j. angielski – 1
godz., rytmika – 1 godz., warsztaty
teatralne prowadzone z logoped¹ – 1

godz., zajêcia logopedyczne – 1,5
godz.).
W imprezy przeprowadzone w tym
semestrze z wielkim zaanga¿owaniem
w³¹czyli siê rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do Punktu Przedszkolnego (pasowanie na Weso³ego Przedszkolaka, Andrzejki , Miko³ajki, Wigilia). Szczególne s³owa uznania za wykazanie siê inicjatyw¹ i umiejêtnoœæ pozyskiwania
sponsorów, którzy ufundowali dzieciom wartoœciowe prezenty œwi¹teczne w formie ubrañ, pomocy dydaktycznych, zabawek itp. nale¿¹ siê p. Dorocie Szymañskiej – nauczycielce j. angielskiego.
O dobrej pracy Punktu Przedszkolnego mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e dzieci
bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach. Przeprowadzenie wœród rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do Punktu
Przedszkolnego w Wojtaszycach ankiety sonduj¹cej ca³okszta³t dzia³alnoœci Punktu, pozwoli³o na sformu³owanie opinii, i¿ placówka jest dobrze
postrzegana przez naszych sprzymierzeñców – dzieci i ich rodziców oraz w
sposób trafny uwzglêdnia potrzeby
œrodowiska, dla którego pracujemy.
Koordynator projektu B. Miko³owska
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Izba w bibliotece czy na Bema?
(£OBEZ). Zdaniem burmistrza
£obza Ryszarda Soli
likwidacja Biblioteki
Pedagogicznej nast¹pi³a o
rok za wczeœnie. Gdyby
bowiem województwo
wstrzyma³o siê jeszcze, to
zgodnie z now¹ ustaw¹, w
œlad za przekszta³ceniem
posz³yby pieni¹dze, a tak
gmina z w³asnych œrodków
musi zatrudniæ osobê i
utrzymaæ dzia³ biblioteki.

Sygna³y czytelników

W województwie nikt nie chcia³
s³uchaæ ani argumentów burmistrza,
ani dyrektora Biblioteki Pedagogicznej. Nikt nie powiadomi³, kiedy
radni Sejmiku Wojewódzkiego bêd¹
g³osowaæ nad losem bibliotek. Wiedz¹c, ¿e burmistrzowie zapewne bêd¹
chcieli zabraæ g³os w tej sprawie, co
zreszt¹ zapowiada³ burmistrz £obza,
uchwa³ê podjêto „po cichu”, nie wpisuj¹c w porz¹dek obrad punktu dotycz¹cego bibliotek. Tym sposobem
bez niepotrzebnej awantury i k³opo-

tliwej argumentacji pozbyto siê wybranych bibliotek pedagogicznych
na terenie województwa.
Woluminy zosta³y przekazane
gminie, jednak nadal nie wiadomo
czy wyposa¿enie równie¿. W tej
sprawie trwaj¹ jeszcze rozmowy. Czy
województwo przeka¿e je na rzecz
gminy, czas poka¿e.
Jak ju¿ informowaliœmy dotychczasowa Biblioteka Pedagogiczna,
stanie siê czêœci¹ Biblioteki Publicznej. Jednak do zagospodarowania
pozostanie jedna sala, która w tej
chwili jest pusta.
- Druga sala jest niewykorzystana. Mo¿e w³aœnie j¹ przeznaczymy
na izbê pamiêci. Przychodzili mieszkañcy, stowarzyszenia, by³y g³osy z
Rady aby pomyœleæ o izbie pamiêci.
Dyrektor Biblioteki Publicznej jest
otwarty na tak¹ propozycjê. Ze swojej strony zobowi¹za³ siê do zabezpieczenia i skatalogowania przedmiotów. W tym celu musielibyœmy w
pierwszej kolejnoœci odnowiæ salê,
wyposa¿yæ w rega³y, tak aby izba
pamiêci wygl¹da³a przyzwoicie. W
ramach lekcji historii do sali przychodzi³yby dzieci i m³odzie¿, miesz-

kañcy mogliby zapoznaæ siê z histori¹ tej ziemi – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
S¹ jednak starania, aby na izbê
pamiêci przeznaczyæ budynek, znajduj¹cy siê przy Bema 13. Wymaga on
jednak ogromnych nak³adów finansowych. W celu ratowania obiektu i
umieszczenia tam izby pamiêci w tej
chwili zawi¹zuje siê stowarzyszenie.
Póki co jednak, gmina nie ma œrodków, aby finansowo wesprzeæ ten
cel.
- Na razie nie mam tylu pieniêdzy.
Zaproponowa³em, ¿e mogê ten
obiekt przekazaæ nieodp³atnie, a sto-

warzyszenie mo¿e ubiegaæ siê o
œrodki zewnêtrzne na remont. Przy
udziale gminy mogê wspomagaæ
dzia³ania stowarzyszenia. Na ten rok
nie mam pieniêdzy, aby przeznaczyæ
je na remont. Budynek jest zabezpieczony, by nikt nie wchodzi³ i nie demolowa³. Jestem otwarty na wspó³pracê. Budynek stoi na du¿ej dzia³ce.
Mogê z niej wydzieli æ dzia³kê i budynek, grunt by³by jako wk³ad w³asny
stowarzyszenia we wniosku o dotacje. Ze strony gminy stowarzyszenie
mo¿e te¿ liczyæ na pomoc w napisaniu wniosku – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
mm

List otwarty do Redakcji Tygodnika £obeskiego

Zapewne nie by³oby potrzeby pisania jakiegokolwiek sprostowania, gdyby
przed publikacj¹ jakichkolwiek opinii (a ju¿ szczególnie
negatywnych) zasiêgniêto
informacji „u Ÿród³a”.
List nawi¹zuje do artyku³u pn. „Zima zaskoczy³a” jaki
ukaza³ siê w numerze z dnia
01.2009 r. i opisuje trudnoœci
jakie wyst¹pi³y na drodze wojewódzkiej w dniu 15 stycznia br.
roku w zwi¹zku z wyst¹pieniem zjawiska go³oledzi – i zupe³nie powalaj¹c¹ konkluzj¹, ¿e droga od Zagozdu do Drawska by³a zadbana,
bo o ten odcinek dba Firma Transportowa – Pawe³ BiedŸ z Drawska
(czytaj a nie PUK £obez).
Chcia³oby siê powiedzieæ – cudze chwalicie, swego nie znacie.
Powy¿szy artyku³ nie t³umaczy
oczywiœcie arogancji naszego pracownika w stosunku do osoby
zg³aszaj¹cej telefonicznie kolejn¹
sytuacjê na drodze (choæ po 15
telefonie, który zaczyna siê przewa¿nie od s³ów „co wy tam robicie
itd...” to wszystko jest mo¿liwe).
Droga Redakcjo!
Zima zaskoczy³a jak zwykle kierowców ale nie drogowców.
W dniu 15 stycznia, krótko
przed godz. 6.00 spad³ deszcz, co

przy zamro¿onym gruncie zaowocowa³o zjawiskiem go³oledzi. Zrobi³o
siê naprawdê œlisko.
Na interwencjê naszego dy¿urnego, który zg³osi³ o godz. 5.00 koniecznoœæ wyjazdu i posypania odcinka drogi £obez-Wêgorzyno –
Dy¿urny Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim wyda³
polecenie posypania ca³oœci dróg
wojewódzkich z nastêpuj¹c¹ kolejnoœci¹: Wegorzyno-£obez-Œwidwin, Strzmiele-£obez, £obez-Zagozd.
Od godziny 6.00 rozpoczêto posypywanie i zakoñczono zlecone
czynnoœci o godz. 9.00 w ZagoŸdzie
– roz³adowuj¹c wszystkie korki.
Nadmieniæ tutaj nale¿y, ze zgodnie
z umow¹, jak¹ PUK ma z zarz¹dc¹ drogi
– podstawowym obowi¹zkiem jest:
- podstawienie na ¿¹danie Realizatora Umowy sprawnego sprzêtu
)jednej solarki a nie dwóch) i rozpoczêcie realizowania warunków umowy nie póŸniej ni¿ 2 godziny od wezwania – równie¿ w dni wolne od
pracy i œwiêta,
- zapewnienie sprawnoœci technicznej sprzêtu oraz wystarczaj¹cej
iloœci œrodków chemicznych,
- godziny wezwania sprzêtu, czas
podstawienia oraz zakres jest odnotowywany w dzienniku pracy i potwierdzany przez Zlecaj¹cego.

Sprzêt podstawiliœmy zgodnie z
umow¹ (w iloœci, stanie technicznym i czasie), czynnoœci podjêliœmy
i zakoñczyliœmy zgodnie z poleceniem, a czynnoœci zosta³y odnotowane.
Przy obs³udze dróg wojewódzkich trzeba zdaæ sobie sprawê z tego,
ze solarka musi pokonaæ dystans
120 km i dwukrotnie siê za³adowaæ, a
to zajmuje ok. 3-4 godzin.
W konkluzji, nawet gdybyœmy
podwoili liczbê sprzêtu obs³uguj¹cego – to i tak u¿ytkownicy dróg
musieliby siê liczyæ z minimum 2
godzinnym zjawiskiem œliskoœci.
Co do stwierdzenia, ¿e Firma
Transportowa z Drawska Pomorskiego mog³a zadbaæ o swój odcinek
drogi w odwrotnoœci do PUK – to
nale¿y wiedzieæ, ¿e firma z Drawska
polecenie wyjazdu otrzyma³a o dwie
godziny wczeœniej (o godz. 4.00). W
zwi¹zku z tym, ¿e zjawisko go³oledzi
w £obzie pojawi³o siê dopiero pomiêdzy godz. 6.00-7.00, podobne
by³y reakcje na pozosta³ych drogach (np. na drogach powiatowych
pozamiejskich od godz. 7.00, na ulicach i chodnikach miejskich od
godz.6.30) – jednak w ¿adnym wypadku nie nale¿y przypisaæ tego
opiesza³oœci, lekcewa¿eniu lub niesprawnoœci dzia³ania PUK Sp. Z o.o.
w £obzie.

Byæ mo¿e moje t³umaczenie
nie daje satysfakcji ani mieszkañcom gminy, ani u¿ytkownikom
dróg. Ale jak mówi¹ starzy ludzie
„z przyrod¹ jeszcze nikt nie wygra³” tak i tu nikt Pañstwu nie
przyrzeka³, ¿e zlikwiduje skutki
zimy (i to w jednej chwili).
Nasze dzia³ania zaledwie pomniejszaj¹ skutki zimy i to ze skutkiem proporcjonalnym do intensywnoœci zjawiska – czyni¹c nasze dzia³ania cokolwiek lepszymi.
Reasumuj¹c, powinniœmy
mieæ na uwadze trudne warunki
atmosferyczne, zarówno w ubiorze, obuwiu, a na drogach w odpowiednich oponach, ³añcuchach i
technice jazdy (w wiêkszoœci wypadków korki powoduj¹ pojazdy
wielotona¿owe na podjazdach –
nieprzystosowane do jakichkolwiek warunków zimowych).
A dorabianie kolejnej „tr¹by”
dla Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w £obzie jako firmy
niewiarygodnej w kolejnej ods³onie (poprzednio by³ to zarzut nielegalnego wywozu odpadów na
pobocze drogi powiatowej) a
obecnie niesolidnego wykonawcy zimowego utrzymania ulic niczemu dobremu nie s³u¿y.
K. Dzie¿ak
£obez 22 stycznia, 2009-01-22.
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SPORTOWIEC POWIATU 2008
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Wybieramy 10 najlepszych sportowców powiatu w 2008 roku
Lista nominowanych w kategorii „Najpopularniejszy sportowiec powiatu ³obeskiego 2008”
w plebiscycie czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”
Bednarek Sylwester (Radowo Ma³e) - pi³karz, podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e (liga okrêgowa), bardzo dobrze wyszkolony technicznie pomocnik, preferuje ofensywny styl gry.
Bidny Dawid (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.
Utalentowany sportowiec, br¹zowy medalista Mistrzostw Województwa w
biegach prze³ajowych, mistrz powiatu w skoku wzwy¿. Aktualnie zawodnik
I-ligowego klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.
Bodys Anna (Resko) - wszechstronna zawodniczka, uczennica Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkiej Gimnazjady w pi³ce no¿nej oraz
czo³owa sprinterka i mistrzyni powiatu w skoku wzwy¿.
Brona £ukasz (£obez) - pi³karz, d³ugoletni zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (obecnie liga okrêgowa), œrodkowy obroñca, podstawowy gracz
formacji defensywy.
Brzeziñska Aleksandra (Radowo Ma³e) - koszykarka, zawodniczka
dru¿yny UKS „Mini
Gier”, utalentowana, bardzo dobry „technik”, br¹zowa medalistka Mistrzostw Województwa Szkó³ Podstawowych w pi³ce koszykowej.
Buczma Grzegorz (Resko) - pi³karz, bramkarz I dru¿yny „Mewy”, podpora defensywy dru¿yny z Reska na boiskach ligi okrêgowej.
Ge³omej Aleksander (Resko) - uczeñ klasy II Gimnazjum, wielokrotny
reprezentant szko³y w grach zespo³owych, bardzo dobry tenisista sto³owy.
Gêbka Karol (Radowo Ma³e) – pi³karz, utalentowany, wyró¿niaj¹cy siê
technik¹ gry zawodnik dru¿yny trampkarzy „Radovii” Radowo Ma³e.
Gromadzka Magdalena (Dobra) - lekkoatletka, uczennica klasy I Gimnazjum. Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych i unihokeju. Bardzo utalentowana zawodniczka w biegach, laureatka biegów ulicznych wielu miast,
uczestniczka fina³ów ogólnopolskich w „Czwartkach lekkoatletycznych” w
Warszawie.
Horbacz Marcin (£obez) - lekkoatleta, 5-krotnie ukoñczy³ najwiêksze
biegi maratoñskie w Polsce, uczestnik a tak¿e g³ówny organizator cyklicznych zawodów o Grand Prix £obza, prezes £obeskiego Klubu Biegaczy
„Trucht”.
Kamiñska Karolina
(£obez) - uczennica klasy II Gimnazjum i zawodniczka MKS „Olimp” sekcji lekkiej atletyki i siatkówki. Zdobywczyni srebrnego medalu Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 600 m, 3-krotna mistrzyni
powiatu w biegach œrednich.
Kamiñski Emilian (Dobra) - pi³karz, 20-letni uzdolniony zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”, od 4 sezonów podstawowy rozgrywaj¹cy i napastnik w
doberskim zespole V ligi - lidera rundy jesiennej 2008.
Kamiñski Marcin (Dobra) - pi³karz, m³ody bramkarz I dru¿yny „Sarmaty” - lidera rundy jesiennej 2008, bardzo dobrze wywi¹zuje siê z funkcji
golkipera w meczach rozgrywanych na boiskach zespo³ów V-ligowych.
Kmieæ Tomasz (Radowo Ma³e) - pi³karz, wieloletni podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e, kapitan dru¿yny, kieruje gr¹ zespo³u.

Plesiak Jakub (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.
Bardzo uzdolniony sprinter z rekordem ¿yciowym 11,38 s na 100 m, dwukrotny z³oty medalista Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 100 m i 300 m.
Aktualnie zawodnik klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.
Romañczyk Daniel (Wêgorzyno) - pi³ka no¿na, podstawowy zawodnik
I dru¿yny Sparty Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia tytu³u mistrza ligi
okrêgowej i awansu do V ligi.
Romej Justyna (£obez) - lekkoatletka, uczennica klasy II Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych. Utalentowana zawodniczka w biegach œrednich i d³ugich.
Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych, z³ota medalistka w Mistrzostwach Województwa M³odzików w biegu na 1000 m (3:11,34 min).
Samal Artur (Wêgorzyno) - pi³karz, pomocnik, doœwiadczony zawodnik
I dru¿yny „Sparty” Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia mistrza ligi okrêgowej i awansu do V ligi.
Sira Agnieszka (Radowo Ma³e) - koszykarka, podstawowa zawodniczka pierwszej „pi¹tki” zespo³u UKS „Mini Gier”, kapitan dru¿yny uczestnicz¹cej w Lidze Wojewódzkiej Kadetek.
Szyliñski Rafa³ (£obez) - siatkarz, rozgrywaj¹cy w zespole „Duo Cafe”,
uczestnicz¹cy w Szczeciñskiej Amatorskie Lidze Pi³ki Siatkowej (II liga),
instruktor i popularyzator siatkówki w MKS Olimp.
Wasiak Klaudiusz (Resko) - pi³karz, zawodnik I dru¿yny „Mewy” Resko,
bardzo dobrze wywi¹zuj¹cy siê z funkcji œrodkowego rozgrywaj¹cego w lidze
okrêgowej.
Wawrzyniak Anna (Resko) - siatkarka, podstawowa zawodniczka zespo³u „Siatkarki” Resko. Wraz z kole¿ankami zdoby³a I miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS oraz I miejsce w Amatorskiej Pomorskiej Lidze
Pi³ki Siatkowej.
Za³êcki Pawe³ (Dobra) - pi³karz, 20-letni zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”,
obroñca preferuj¹cy ofensywny styl gry, wspó³twórca sukcesów na boiskach i awansu zespo³u do V ligi.

Kupon na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2008
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................

Kordyl Szymon (£obez) - siatkarz, reprezentant MKS Olimp, podstawowy zawodnik zespo³u w Wojewódzkiej Lidze Juniorów, pe³ni funkcjê kapitana dru¿yny.

8. ......................................................................

Kwak Weronika (Wêgorzyno) - lekkoatletka, uczennica klasy II Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkich Mistrzostw M³odzików w rzucie
oszczepem. Uczestniczka fina³ów Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie.

10. ....................................................................

Lorent Izabela (Radowo Ma³e) - lekkoatletka, uczennica Zespo³u Szkó³
Publicznych, utalentowana, czo³owa zawodniczka mistrzostw powiatu w
konkurencjach biegowych.
Mosi¹dz Marcin (£obez) - pi³karz, m³ody zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (klasa okrêgowa), obroñca, podstawowy gracz w zespole trenera
Mariusza Poniewiery.

9. ......................................................................
Zg³aszaj¹cy:
Imiê i Nazwisko ..................................................
Adres ................................................................
Spoœród osób które wezm¹ udzia³ w losowaniu i podadz¹
swoje dane rozlosowany bêdzie telewizor LCD 32
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Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce

Marcin Grynkiewicz po
raz drugi mistrzem Polski
W dniach 22 - 25 stycznia 2009 r.
w Spale rozegrane zosta³y Halowe
Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce. Wœród najlepszych
m³odych lekkoatletów w kraju wystartowa³ Marcin Grynkiewicz,
mieszkaniec £obza, zamieszka³y
przy ulicy Zielonej, a reprezentuj¹cy
obecnie barwy LKS Pomorze Stargard Szczeciñski.
Jego start na koronnym dystansie 400 m wypad³ znakomicie. Ju¿ w
biegach eliminacyjnych uzyska³ najlepszy czas 48,44 s. W walce fina³owej zaj¹³ zdecydowanie I miejsce
wynikiem 48,35 s i zdoby³ tytu³ mistrza Polski juniorów.
To ju¿ drugi jego tytu³ mistrzowski, gdy¿ w sierpniu 2008 roku Marcin w Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu wygra³ bieg na 1 okr¹-

¿enie stadionu w czasie 47,62 s,
ustanawiaj¹c swój rekord ¿yciowy.
Udzia³ w Spale to ju¿ trzeci tegoroczny start uzdolnionego sprintera
z £obza w zawodach halowych w
sezonie 2009. Po zwyciêstwach w
biegu na 300 m w Cottbus (35,05 s)
oraz na 200 m w Meklemburgu (22,31
s) Marcin wygra³ w stolicy polskiej
lekkiej atletyki walkê o miano najlepszego biegacza w kraju w swojej
kategorii wiekowej do lat 19.
Wyniki biegu fina³owego:
1. Marcin Grynkiewicz - 48,35 s
(Pomorze Stargard Szcz.)
2. Artur Stopyra - 48,63 s (Victoria
Stalowa Wola)
3. Arkadiusz Wojno - 49,58 s (Prefbet Œmi³owo)
4. Micha³ Kurdelski - 50,01 s (Zawisza Bydgoszcz)
Aktualnym trenerem klubowym Marcina Grynkiewicza jest Zbigniew Krzysiek,
doœwiadczony szkoleniowiec ze Stargardu Szczeciñskiego, by³y wicemistrz Europy w biegu na 2000 m juniorów. Natomiast pierwszym
trenerem i nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkól Gimnazjalnych w
£obzie by³ Kazimierz Mikul.
Obecnie mistrz Polski z
£obza, cz³onek kadry narodowej juniorów, startami halowymi i obozami sportowymi
(m.in. na Cyprze), rozpocz¹³
cykl przygotowañ do sezonu
letniego i udzia³u w najwa¿niejszych zawodach roku –
Mistrzostwach Europy Juniorów w Nowym Sadzie (Serbia). ¯yczymy powodzenia!
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wzrost na sport
(DOBRA). W tym roku, na
obiekty sportowe, zaplanowano w
bud¿ecie gminy 535. 500 z³, w tym
na budowê pomieszczeñ gospodarczych i sanitarnych przy stadionie miejskim 370 tys. z³, wyposa¿enie dobudówki w urz¹dzenia
si³owni 40 tys. z³. Na utrzymanie
bie¿¹ce stadionu miejskiego radni
przyznali 12 tys. z³, a pozosta³ych
boisk w gminie – 2 tys. z³. Na utrzymanie hali sportowej przeznaczo-

no 87.200 z³, a na inne wydatki –
24.300 z³.
W tym roku gmina przeznaczy³a
150 tys. z³ na dotacjê celow¹ na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom pod nazw¹ rozwój kultury fizycznej w gminie.
Wydatki pod ten cel zaplanowano
na podstawie prognozowanego wykonania roku 2008 równoczeœnie zak³adaj¹c wzrost wydatków o 28 proc. op
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Czy warto segregowaæ
odpady
W praktyce czêsto spotykamy siê z opini¹, ¿e nie warto segregowaæ œmieci, ¿e to siê nie
op³aca, ¿e gromadzenie ich i
przechowywanie w specjalnych
workach przez okres minimum
jednego miesi¹ca, to zbyt
uci¹¿liwe a na koñcu jeszcze
trzeba za to zap³aciæ, to ju¿ za
du¿o. Lepiej od razu wrzuciæ
wszystko do jednego kosza. A
tak w sumie, to „ja nie mam
¿adnych odpadów”. Jest to
oczywista bzdura.
W tym kraju obowi¹zuje zasada
„zanieczyszczaj¹cy p³aci”. St¹d je¿eli w efekcie twojej dzia³alnoœci lub
bytowania powsta³y odpady – to
odpowiadasz za ich prawid³owe
zbieranie i odbiór do utylizacji.
Gmina tworzy warunki do funkcjonowania prawid³owego systemu
gospodarki odpadami w zakresie
sprawnego odbioru, transportu,
prze³adunku i utylizacji.
W Gminie £obez funkcjonuje
powszechny system zarówno odbioru odpadów zmieszanych jak i
odbioru odpadów gromadzonych
selektywnie. System jest ogólnie
dostêpny i ka¿dy kto posiada odrobinê dobrej woli i wiedzy mo¿e i powinien z niego korzystaæ.
Mo¿na oczywiœcie wrzuciæ ca³oœæ odpadów do pojemnika na
odpady zmieszane i wnieœæ (wcale
niema³¹ op³atê) za ich odbiór.
Mo¿na równie¿ podj¹æ dzia³ania
“nieformalne” jak: spalanie, zakopywanie do ziemi, podrzucanie innym
mieszkañcom lub do rowu czy lasu
czy rozprowadzanie po powierzchni
ziemi (gruzy, ¿u¿le, popio³y).
Oczywiœcie, te dzia³ania trudno
jest okreœliæ mianem „zagospodarowania odpadów”, a ludzi którzy te
dzia³ania praktykuj¹ - mianem „cz³owieka wspó³czesnego”.
Dlatego, du¿o bardziej w³aœciwym ale i równie¿ op³acalnym bêdzie
(dla przeciêtnego mieszkañca równie¿) posegregowaæ odpady na 3
frakcje, zgnieœæ je i oddaæ (w cenie o
po³owê jak za odpad zmieszany).
Uzyskan¹ tym sposobem
oszczêdnoœæ w pojemnoœci zmieszanej mo¿na usankcjonowaæ pomniejszonym normatywem wywozu na
osobê (np. z pojemnoœci 120 /80 l
miesiêcznie).
Wed³ug rachunków, przy rodzinie 4 osobowej, mo¿na osi¹gn¹æ
oszczêdnoœæ roczn¹ rzêdu 30 z³.
Wiêksze efekty osi¹gaj¹ spo³ecznoœci zbiorowe (w budownic-

twie wielorodzinnym), które z natury
rzeczy maj¹ mocno ograniczone
mo¿liwoœci zagospodarowania odpadów, oraz wioskach.
Nie s¹ to mo¿e kwoty powalaj¹ce, ale podstawowym celem zagospodarowania odpadów i zbiórki
selektywnej nie jest uzyskanie znacz¹cych efektów ekonomicznych –
lecz ochrona naszego œrodowiska.
Tu musi funkcjonowaæ maksyma
–”dzia³aj lokalnie, a myœl globalnie”.
Maksymê, któr¹ mo¿na t³umaczyæ
tak, ¿e ka¿de drobne dzia³ania na
rzecz ochrony œrodowiska czynione
w domu, tworz¹ potê¿n¹ broñ przeciwko szkodliwym produktom
ubocznym ci¹gle rozwijaj¹cej siê
cywilizacji.
Powszechnym procederem jest
spalanie odpadów w piecach. Problemem jest uœwiadomienie wszystkich, ¿e spalaj¹c odpady szkodzimy
sobie, swoim dzieciom i wnukom.
Dopóki wszyscy nie zdamy sobie
sprawy ¿e tak powszechne alergie,
grzybice, nowotwory, przypadki
niep³odnoœci i uszkodzenia p³odów
maj¹ swoje podstawy g³ównie w
zanieczyszczonym powietrzu, wodzie i glebie.
Chcesz siê cz³owieku truæ, to siê
truj - ale sam.
Je¿eli jednak spalasz plastiki w
piecu, to niestety trujesz wszystkich
wokó³ i musisz liczyæ siê z tym, ¿e
pozosta³ym to nie odpowiada, ¿e
zg³osz¹ to odpowiednim organom i
¿e nara¿asz siê na (co najmniej)
grzywnê.
Wspó³czesny œwiat prze do przodu. Coraz wiêcej jest produktów
(bardziej zaawansowanych technicznie), opakowañ, coraz wiêksze
spo¿ycie i co za tym idzie odpadów.
Wszyscy wytwarzamy ich z roku
na rok coraz wiêcej, w efekcie pog³êbia siê problem. Nastêpuj¹ce rok po
roku wysokie podwy¿ki op³at za
odbiór odpadów, maj¹ ka¿demu z
nas uzmys³owiæ rangê problemu i
wrêcz wymusiæ racjonaln¹ gospodarkê odpadami w gospodarstwach.
A to dopiero pocz¹tek edukacji,
poniewa¿ czekaj¹ nas nastêpne
podwy¿ki, obostrzenia przepisów i
odpowiedzialnoœci za ewentualne
zaniechania.
Je¿eli nawet dzisiaj do kogoœ nie
dotar³a nieuchronnoœæ prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadowej, w tym gospodarki selektywnej, to na pewno dotrze w najbli¿szych latach – tylko zderzenie z rzeczywistoœci¹ bêdzie bardziej bolesne.
d.
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ROZMAITOŒCI
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Kronika powiatu ³obeskiego

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

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

tygodnik ³obeski 27.01.2009 r.
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Niebezpieczny pies
W³amali siê po butle z
gazem
(£OBEZ) W dniu 19 stycznia
br., oko³o godz. 18.00, w £obzie
przy ul. Szkolnej, dwoje mieszkañców £obza dokona³o w³amania do
mieszkania swojego znajomego.
Po wy³amaniu skobla dokonali kradzie¿y butli z gazem wartoœci 70 z³.
Na chwilê obecn¹ sprawcy siê
ukrywaj¹ i trwaj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ich zatrzymania i odzyskania mienia.

Usi³owali w³amaæ siê do
sklepów w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W nocy z 18 na
19 stycznia br., na terenie Wêgorzyna, oko³o godz. 2.00, dosz³o do
dwóch usi³owañ kradzie¿y z w³amaniem. Oba w³amania mia³y miejsce w sklepach spo¿ywczych.
Pierwsze z nich zosta³o ujawniono
przy ul. Kopernika, gdzie sprawca
wywa¿y³ doln¹ p³ytê drzwi wejœciowych. Drugie mia³o miejsce
równie¿ przy ul. Kopernika, gdzie
próbowano w³amaæ siê do sklepu
„Koniczynka”. Tutaj sprawca wy³ama³ p³ytê zabezpieczaj¹c¹ drzwi.
W obu przypadkach z³odziej zosta³
sp³oszony przez w³aœcicieli. Policja nie wyklucza, ¿e w obu przypadkach móg³ dzia³aæ ten sam sprawca.
Trwaj¹ bardzo intensywne dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie osób,
które tego dokona³y.

Kolizje drogowe
(£OBEZ-WÊGORZYNO) W

dniu 19 stycznia br., praktycznie
w tym samym czasie, dosz³o do
dwóch kolizji drogowych na terenie £obza. Zapewne przyczynkiem do tych wydarzeñ by³y wyj¹tkowe z³e warunki drogowe, oblodzona jezdna. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ nie dostosowania
przez kieruj¹cych prêdkoœci do
zaistnia³ej sytuacji drogowej.
Oko³o godz 9.00 kieruj¹ca samochodem marki Mazda mieszkanka £obza zjecha³a na ³uku drogi na przeciwleg³y pas i uderzy³a w
jad¹cy z przeciwka samochód
Mercedes Sprinter, który przewozi³ 19 pasa¿erów.
Do kolejnego zdarzenia dosz³o
na ul. Waryñskiego, gdzie kieruj¹cy samochodem VW Golf nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci za
poprzedzaj¹cym go pojazdem
marki Deawoo Tico i uderzy³ w
jego ty³. Na szczêœcie w obu przypadkach oby³o siê bez ofiar.
Policja apeluje! W takich warunkach pogodowych jedŸmy
szczególnie ostro¿nie!

NietrzeŸwy rowerzysta
(DOBRA) W dniu 21 stycznia
br., o godz. 15.20, policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali na drodze Dobra - Krzemienna Wies³awa Z., kieruj¹cego rowerem. Przeprowadzono badanie
na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu pokaza³o, ¿e
kieruj¹cy jest pod jego wp³ywem:
0.14 mg/l. Za pope³nione wykroczenie odpowie przed s¹dem.

Id¹c ulic¹ zosta³a zaatakowana
nagle przez psa maœci czarnej, z wygl¹du podobnego do owczarka niemieckiego, który ugryz³ j¹ dotkliwie
w nogê. Kobieta nie wie czyj to by³

pies. Niestety nie uda³o siê do chwili
obecnej ustaliæ jego w³aœciciela. W
zwi¹zku z tym Policja zwraca siê z
proœb¹ o pomoc w ustaleniu w³aœciciela psa, gdy¿ poszkodowan¹ mo¿e
czekaæ d³ugie i uci¹¿liwe leczenie.
Jednoczeœnie przypominamy
w³aœcicielom psów o obowi¹zku ich
w³aœciwego utrzymania, zachowania œrodków ostro¿noœci. Za z³amanie przepisu art. 77 Kodeksu Wykroczeñ grozi kara grzywny.

Wyrok
Sygn. akt II K 588/08 Sygn. akt 1341/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³¹ bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 18.12.2008 r. sprawy

Kazimierza Wo³owca

s. Stanis³awa i W³adys³awy z d. Kosmala, ur. 03 marca 1956 r. w Koszalinie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. o godzinie 18.50
na drodze publicznej nr 0915Z w ¯elmowie, gm. Radowo Ma³e, kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2
kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Kazimierza Wo³owca uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. 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 50 (piêædziesi¹t)
z³otych.

Wyrok
Sygn. akt II K 596/08 Ds. 1286/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 29.12.2008 r. sprawy

POSZUKIWANY
Komenda Powiatowa na podstawie listu goñczego wydanego
przez Prokuraturê Rejonow¹
Szczecin Prawobrze¿e wydanego dnia 21.06.2007 r. sygn. akt
8DS.-271/99 prowadzi poszukiwania Krzysztofa W³odarczyka
s. Macieja, Bronis³awy, ur.
23.02.1969 r., ostatni adres sta³ego miejsca zameldowania: ul.
Okopowa 26/6 £obez podejrzanego o czyn z art. 284 par. 2 kk
(przyw³aszczenie powierzonej
rzeczy ruchomej) i inne.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej
Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 56-

(£OBEZ) W dniu 21 stycznia
br., o godz. 21.30, dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zosta³
powiadomiony przez jedn¹ z mieszkanek £obza, ¿e na ul.Krzywoustego zosta³a pogryziona przez psa.

Kamila Paw³a Sadziñskiego,

15-511
Poszukiwania osób: 091 5615-542
lub najbli¿sz¹ jednostka policji: 997 (112)

s. Henryka i Zofii z d. Ziggel, ur. 14 listopada 1984 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w nocy 05 paŸdziernika 2008 r. o godzinie 00.15 w
Dobropolu, gm. Dobra kierowa³ samochodem marki Citroen AX nr rej. ZST
80 HV po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka
I. Oskar¿onego Kamila Paw³a Sadziñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 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 100 (stu) z³otych.

CMY K

Zaproszenie

VIII memoria³ Jerzego
Machoñskiego
Komitet Organizacyjny zaprasza na VIII Halowy Turniej Pi³ki
Noznej „5” Oldbojów o memoria³
Jerzego Machoñskiego
Turniej odbêdzie siê 31 stycznia
(sobota) o godz. 10.00, w hali sportowej w £obzie. W memoriale
uczestnicz¹ zaproszone zespo³y z I
i II Pomorskiej Ligi Oldbojów: COS
Bukowina Wa³cz, Unicar-Logistick

Szczecin, Mewa Resko, Ina Iñsko,
Olimp Z³ocieniec, Konsorcjum
MKV Bia³ogard, Sarmata Dobra,
Rewal, Arkonia Szczecin i Œwiatowid £obez.
Turniej organizuj¹: Gminne Zrzeszenie LZS w £obzie, Urz¹d Miejskie
w £obzie, Starostwo Powiatowe w
£obzie, Rodzina Pañstwa Machoñskich, Przyjaciele, Koledzy oraz
Sponsorzy Zawodów. Zapraszamy.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 brzmia³o: “Drugi obezw³adnia”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Janina Syjczak (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Syjczak z £obza. Prenumerata do
odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

