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No ludzie! ¯eby na czyjejœ krzywdzie budowaæ dochód gminy?

Brzoza niezgody
- jak zadecyduj¹ radni
(£OBEZ). Podczas obrad komisji
radni miejscy przymierzyli siê
do zajêcia stanowiska w
sprawie proœby Eugeniusza
Boguckiego w sprawie
wyra¿enia zgody na umorzenie
wierzytelnoœci z tytu³u
na³o¿enia administracyjnej kary
pieniê¿nej za usuniêcie drzewa
bez zezwolenia.

Nie chcia³a ¿yæ, bo upodabnia³a siê do matki

19-latka pope³ni³a samobójstwo
(RUNOWO POM.) W miniony pi¹tek 19-latka z Runowa Pomorskiego
targnê³a siê na ¿ycie. Powiesi³a siê na apaszce na klamce we w³asnym mieszkaniu. Lekarzowi nie uda³o siê jej odratowaæ.
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Rocznica 4 czerwca
- sk¹d ten dyskomfort?
Kazimierz Rynkiewicz

Doniesienia z Katowic, ¿e
kilkunastu policjantom postawiono zarzut handlu broni¹ przemykaj¹ wœród zgie³ku przedwyborczej wrzawy polityków i doniesieñ o wypadkach. Padaj¹ s³owa: doœwiadczeni, wyró¿niani, z
d³ugoletnim sta¿em... Star¹ broñ
zamiast kasowaæ, fa³szowali kwity i sprzedawali j¹ gangsterom.
Przez kilka lat sprzedali sto pistoletów i amunicjê. Na takie informacje ju¿ nikt nie reaguje. Po
sprawach FOZZ, Papa³y, Rywina
i Olewników mo¿e wydaje siê
zbyt nik³a, zbyt ma³o znacz¹ca, a
przecie¿ to obraz rozk³adu naszego pañstwa. Dzisiaj pañstwem
ju¿ nikt siê nie zajmuje i nie przejmuje. Wygl¹da na to, ¿e to taki
twór przejœciowy w drodze do
Unii, wiêc zajmowaæ siê nie ma
po co. Przyjdzie nowe i wyrówna.
Póki co, nale¿y rwaæ, ile siê da.
Ktoœ w Internecie ukryty pod
nickiem (dajmy na to ¯ulik) pisze w komentarzach k³amstwa
na mój temat. Zg³aszam to w
gryfickiej Prokuraturze, bo na jej
terenie zaistnia³o przestêpstwo.
Prokurator przepakowuje moje
zawiadomienie do innej koperty,
nakleja znaczek i przesy³a do
gryfickiego s¹du. Wysoki S¹d
zawiadamia mnie, bym poda³
dane ¯ulika, jego imiê i nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie
mogê podaæ, wszak ¯ulik w Internecie tego nie og³osi³. Pisuje
pod nickiem (anonimowo), dlatego wyst¹pi³em do Prokuratury,
by te dane ustali³a, bo tylko ona
mo¿e to zrobiæ. Ale Prokuratura
do S¹du, a S¹d do mnie, bym
poda³. S¹d móg³by zwróciæ Prokuraturze pismo wskazuj¹c, co
powinna zrobiæ, ale... Nasz informatyk ¿artuje, bym Wysokiemu S¹dowi jednak poda³ te dane:
imiê i nazwisko – ¯ulik; adres
zamieszkania – http://www.google... Nie robiê tego, bo prze-

cie¿ S¹d móg³by nie byæ w humorze i skazaæ mnie za obrazê.
Przypomnia³o mi siê przy
okazji, ¿e jakieœ 10 lat temu w
£obzie dosz³o do obrazy policjantów w Internecie. Jakiœ ¯ulik
im naubli¿a³. £obeski Prokurator
szybko ustali³ sprawcê, a S¹d skaza³. By³ to chyba nawet precedens
w naszym kraju. Minê³o 10 lat i
co? Zastanawiam siê, czy w Wysokim Wymiarze Sprawiedliwoœci nie prowadzi siê szkoleñ, nie
wymaga czytania orzecznictwa,
czy to tylko tak w Gryficach, czy
te¿ w ca³ym kraju.
Zdajê sobie sprawê, ¿e powy¿szy przyk³ad jest banalny, na
tle wielu innych spraw, jakie pozna³em, wiêc takim przebiegiem
tej sprawy nawet nie by³em zdziwiony. Ale ceniê konkrety, przyk³ady, z najbli¿szego otoczenia,
bo jak ogl¹da w telewizji, to jest
to trochê taka abstrakcja, mo¿na
³atwo uogólniæ, a przez to ucieka
siê od siebie. Z³o to inni – jak
powiedzia³ pewien filozof. Trawestuj¹c s³ynne powiedzenie
(Nie pytaj, co twój kraj mo¿e
zrobiæ dla ciebie, ale co ty mo¿esz zrobiæ dla swego kraju)
mo¿na rzec: nie pytaj, co ci poka¿e twój kraj, ty poka¿ swojemu krajowi to co widzisz. Ty te¿
jesteœ tym krajem. Pañstwo jest
silne swoimi urzêdnikami a kraj
– obywatelami. Na tym przecie¿
polega samorz¹dnoœæ. A my
wci¹¿ czekamy, a¿ ktoœ przyjdzie
i zrobi za nas porz¹dek. Niektórzy w tym oczekiwaniu doszli tak
daleko, ¿e zgodziliby siê nawet,
by ten porz¹dek zrobili nam
Niemcy, byleby by³. Albo jest a¿
taki bajzel, albo obywatele tak
nieporadni i niesamodzielni, ¿e
sami nie potrafi¹.
Wracaj¹c do przyk³adów z
naszego podwórka, nale¿y je pokazywaæ, by nie wpaœæ w uogólnienia, abstrakcje, które nikogo
nie dotykaj¹, ale odsy³aj¹ problemy do owego mitycznego
centrum, które powinno o
wszystkim decydowaæ i roz-

strzygaæ. To myœlenie zakorzenione po czêœci w mentalnoœci
niewolniczej, wytworzonej w
systemie komunistycznym, który zniewala³, zarówno sprz¹taczki, jak i prokuratorów, kierowców jak i lekarzy czy nauczycieli. Wiêc by nie wpadaæ w abstrakcje, nale¿y pytaæ o w³asne doœwiadczenia, przypadki naszych
s¹siadów, znajomych. Bez nadziei, ¿e nas to ominie. Raczej z
pewnoœci¹, ¿e nas to spotka, bo
¿yjemy w tym samym pañstwie.
Pewien prokurator zachorowa³. Wstawili mu coœ tam, ale nie
poprawi³o siê. Inny lekarz powiedzia³ mu, ¿e tamci spartolili leczenie i teraz naprawiæ bêdzie trudno. Zastanawiam siê, co do tej
pory ów prokurator myœla³ o stanie lekarskim, a co po tym doœwiadczeniu myœli o lekarzach
teraz. Czy myœla³ o nich abstrakcyjnie, jako o wykszta³conej elicie kraju i w ró¿nych postêpowaniach z ich udzia³em tym myœleniem siê kierowa³, i czy teraz zobaczy³ rzeczywistoœæ tak¹, jak¹
ona jest. Bez przes¹dów, czyli bez
przes¹dzenia o czymœ, zanim siê
to rozpozna³o. I jak to rozpoznanie wp³ynie na dalsze decyzje. A
przecie¿ takich rozpoznañ ¿ycie
przynosi nam coraz wiêcej.
Nie da siê ju¿ na d³u¿sz¹ metê
utrzymywaæ wt³oczonego nam
do g³owy obrazu, ¿e policjant
zawsze oznacza praworz¹dnoœæ,
prokurator i sêdzia – sprawiedliwoœæ, nauczyciel – m¹droœæ, lekarz – to troska o zdrowie, a
urzêdnik – to dba³oœæ o pañstwo.
To samo dotyczy sprz¹taczek i
kierowców. Coraz wiêcej doœwiadczeñ mówi, ¿e ten obraz
jest fa³szywy. Nie wiem czemu,
ale po 20 latach, w rocznicê okr¹g³ego sto³u i wyborów 4 czerwca, mam podobne poczucie dyskomfortu jak za komuny, ¿e ¿yjê
w rozdwojonej rzeczywistoœci.
¯e ktoœ próbuje mi wmówiæ coœ,
co rozmija siê z moim doœwiadczeniem. I wolnoœæ nie ma tu nic
do rzeczy. Raczej bardziej mar-
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twi³bym siê o zdrowie. Za komuny, gdy ludziom roz³azi³a siê rzeczywistoœæ, zalewali to pêkniêcie, w zale¿noœci od zasobnoœci
kieszeni, winem lub wódk¹. Dzisiaj prywatnie mo¿emy byæ
sob¹, ale spo³ecznie czujemy siê
bezsilni. I znowu rzeczywistoœæ
nam siê roz³azi. Co zrobiæ, by nie
popaœæ w schizofreniê? To jest
dobre pytanie na tê rocznicê 4
czerwca, ponoæ upadku komunizmu, po którym pierwszym prezydentem RP zosta³ gen. Wojciech Jaruzelski. Pozostaje wierzyæ, ¿e zdrowie jest mo¿liwe...

Zaproszenie
Zapraszamy
mieszkañców
£obza w dniu 12 czerwca o godz.
9.30 na coroczne spotkanie na
cmentarzu w £obzie przy Kamieniu
Pamiêci i Lapidarium. W imieniu
by³ych mieszkañców £obza – Dieter Frobel.
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Nie chcia³a ¿yæ, bo upodabnia³a siê do matki

19-latka pope³ni³a
samobójstwo
(RUNOWO POM.) W miniony pi¹tek 19-latka z
Runowa Pomorskiego targnê³a siê na ¿ycie.
Powiesi³a siê na apaszce na klamce we w³asnym mieszkaniu. Przyby³emu lekarzowi nie
uda³o siê jej odratowaæ.
19-letnia Anna M. zdawa³a
w³aœnie egzamin maturalny. Jednak gorsze nastroje psychiczne
mia³a od momentu, gdy rodzinê
opuœci³a matka, pozostawiaj¹c
ojca z dzieæmi. O samobójstwie

napisa³a w prowadzonym pamiêtniku, w formie listu po¿egnalnego.
Prosi³a o wybaczenie, bo – jak
napisa³a - nie mog³a znieœæ samej
siebie upodabniaj¹cej siê w zachowaniach do matki.
(r)
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Karolina na szczycie
(£OWICZ). Gimnazjalistka
Karolina Pude³ko z £obza
zdoby³a II miejsce w Polsce podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
Podczas eliminacji
wojewódzkich
XXXII Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom” zawodnicy ubiegaj¹cy siê o miano najlepszego znawcy wiedzy po¿arniczej bili brawo Karolinie Pude³ko z £obza, gdy ta odpowiada³a na pytania. Dlaczego? Komisja prosi³a gimnazjalistkê, by ta przerywa³a swoje odpowiedzi i rozpoczy-

na³a omawianie kolejnego zagadnienia. Jej ogromna wiedza, znajomoœæ przepisów i zagadnieñ z
zakresu historii po¿arnictwa,
ratownictwa medycznego,
taktyki, sprzêtu i profilaktyki
zaskakiwa³a cz³onków jury.
Pierwsze miejsce w województwie odebra³a zas³u¿enie, po czym 30 maja reprezentowa³a Pomorze
Zachodnie w £owiczu w
eliminacjach na szczeblu centralnym. Tam
zdoby³a drugie miejsce w Polce z zakresu
wiedzy po¿arniczej.
Gratulujemy. mm
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APT Work Force

poszukuje osób do pracy
w Niemczech do opieki
nad osobami starszymi.
Wymagana znajomoœæ jêzyka niemieckiego oraz doœwiadczenie. Zarobki od 3
tys. z³. netto
Osoby zainteresowane proszê o
przes³anie CV na adres: aleksandra.t@work-force.pl lub o kontakt
telefoniczny 071 342 02 47.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zamiast szkó³ - przedszkola
(SIELSKO-MIESZEWO). Podczas majowej sesji radny Adam Hlib
poprosi³ burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynê Karpowicz o wyjaœnienie sytuacji nauczycieli, którzy w chwili
obecnej pracuj¹ w szko³ach znajduj¹cych siê w tych miejscowoœciach.
Od wrzeœnia gmina planuje stworzyæ tam przedszkola wiejskie, nauczyciele ju¿ otrzymali przeniesienie, choæ nie ma jeszcze potwierdzenia, ¿e przedszkola w ogóle powstan¹. Ten fakt wzbudzi³ w radnych w¹tpliwoœci.
– W Sielsku i Mieszewie zaplanowa³am w szko³ach przedszkole wiejskie dofinansowywane z Kapita³u Ludzkiego. Zak³adam, ¿e
otrzymamy na nie pieni¹dze. Wówczas zamiast szkó³ bêd¹ przedszkola. Nauczyciele w odpowiednim
okresie, to znaczy do koñca maj¹
musz¹ dostaæ wypowiedzenia, b¹dŸ
przeniesienia. Ostatecznie ustali³yœmy z pani¹ dyrektor Œmigielsk¹, ¿e
bêd¹ to przeniesienia, dlatego, ¿e
dla nauczycieli jest to korzystniejsza forma – nie trac¹ pracy, gmina
nie musi p³aciæ odpraw. Je¿eli
przedszkola przejd¹, to wówczas
nauczyciele zostaj¹ pracownikami
przedszkola. Przedszkola w projekcie s¹ na trzy lata, tak¿e jest to gwarantowany okres zatrudnienia. Po
zakoñczeniu projektu niestety...
Chyba, ¿e gmina bêdzie kontynuowa³a przedszkola w gminie, wówczas mo¿na ten stosunek pracy
przed³u¿yæ – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
– Przewodnicz¹ca Rady Miasta Monika KuŸminska spyta³a co
siê jednak stanie, gdy przedszkola
od wrzeœnia nie powstan¹ i czy jest
uchwa³a o likwidacji.
– Bêd¹. Na pewno bêd¹. Jestem przekonana, ¿e bêd¹. Nie musi
byæ uchwa³y o likwidacji. Wystarczy, ¿e wyst¹pi³y powody do zmian
organizacyjnych, a w tym przypadku wystêpuj¹ dwie ró¿ne podstawy
programowe w klasach od I do III.
Nie ma mo¿liwoœci w filiach w Sielsku i w Mieszewie w klasach, które
mamy ³¹czone wprowadziæ dwóch
ró¿nych podstaw programowych.
Nie mogê tak zatwierdziæ arkuszy
organizacyjnych. W zwi¹zku z tym
ju¿ dzisiaj mia³am informacjê od

pani dyrektor Wolskiej, ¿e rodzice
dzwoni¹ i przenosz¹ dzieci z Sielska
czêœciowo do Runowa czêœciowo
do Wêgorzyna. Bêdziemy mieli
tak¹ sytuacjê, jak rok temu w Mieszewie i Sielsku, kiedy to czêœæ dzieci, zamiast stawiæ siê 1 wrzeœnia do
Sielska i Mieszewa, posz³a do Runowa i do Wêgorzyna. Problem
zacz¹³ siê ju¿ rok temu. Mamy klasy,
w których jest czworo dzieci, a w
drugiej klasie – szeœcioro dzieci.
Jestem przekonana, ¿e przedszkola
bêd¹ funkcjonowaæ a nauczyciele
bêd¹ mieli pracê.
– Je¿eli w czerwcu otrzymam
informacjê, ¿e projekt przeszed³, to
w lipcu i sierpniu nauczyciele bêd¹
mieli czas na przygotowanie bazy
dla przedszkola i 1 wrzeœnia rozpoczynaj¹ siê zajêcia w przedszkolu –
doda³a burmistrz.
– Jednak ludzie zgromadzeni
na sali obrad nie byli przekonani.
Brakowa³o im alternatywy, gdyby
projekt na stworzenie przedszkoli
nie przeszed³. Sporo osób w¹tpi³o,
¿e przedszkole powstanie. Dopytywano równie¿, co w³aœciwie daje
przeniesienie. Burmistrz wyjaœni³a,
¿e nauczycieli przenosi siê z jednej
placówki oœwiatowej do innej na
terenie gminy. Wprawdzie nie brakuje nauczycieli w szko³ach, jednak
czêœæ z nich ma nadgodziny. Zamiast zwalniaæ nauczyciela i wyp³acaæ mu pó³roczn¹ odprawê dyrektor
proponuje przeniesienie do innej
szko³y, gdzie automatycznie spa-

daj¹ godziny ponadwymiarowe.
– Przewodnicz¹ca RM Monika KuŸmiñska zwróci³a uwagê, ¿e
prócz rodziców wyra¿aj¹cych zgodê na przeniesienie s¹ i tacy, którzy
protestuj¹.
– Jest to piêcioro rodziców z
Mieszewa, bo Sielsko oœwiadczy³o,
¿e dzieci przeniesie. Powtarzam
jednak, ¿e nie mogê stworzyæ arkusza organizacyjnego dla klasy I i III
w Mieszewie, gdzie w klasie I jest
szeœcioro uczniów a w klasie III –
czworo. Raptem w ca³ej szkole jest
dziesiêcioro uczniów i obowi¹zuj¹
na ka¿dym poziomie dwie podstawy
programowe. To jest niemo¿liwe, ja
takie go arkusza nie zatwierdzi³am.
Trudno, ¿eby piêcioro rodziców
powiedzia³o, ¿e nie „my siê nie zgadzamy”. Edukacja wymaga pewnego ³adu. Zak³adam, ¿e szko³a w
Mieszewie nie bêdzie zlikwidowana. Dzieci z Mieszewa przejd¹ do
Runowa, w Mieszewie bêdzie
przedszkole. Do przedszkola jest 17
podañ, a w dwóch klasach jest 10.
uczniów, no to czyj interes nale¿y
wzi¹æ pod uwagê? Nadal s¹ to obiekty oœwiatowe i nadal bêd¹ tam zatrudnieni pracownicy. W Sielsku jest biblioteka i pracownia komputerowa –
powiedzia³a w³odarz gminy.
– Ju¿ w tym miesi¹cu oka¿e siê
czy obawy rodziców i radnych by³y
s³uszne, czy s³uszna by³a pewnoœæ
gospodarza gminy, ¿e pieni¹dze na
stworzenie przedszkoli gmina Wêgorzyno otrzyma.
– mm
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Bêdzie wideo-centrum
(WÊGORZYNO). Radni nie
mieli ¿adnych w¹tpliwoœci
odnoœnie wyra¿enia zgody
na u¿yczenie pracowni
oœwiatowo - kulturalnej
na okres 5 lat w budynku
Gimnazjum na rzecz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Wêgorzynie z
przeznaczeniem na potrzeby
utworzenia „Wioski
internetowej - kszta³cenie
na odleg³oœæ na terenach
wiejskich” przy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej
w Wêgorzynie.
Radny Eugeniusz Ko³odyñski
wyjaœni³, ¿e OSP Wêgorzyno stworzy wioskê internetow¹ podobn¹, do
tych jakie maj¹ Sielsko i Zwierzynek. Jenak na wsiach jest po 5 stanowisk internetowych, a w Wêgorzynie bêdzie ich 11. Bêdzie tam równie¿ wideo-centrum konferencyjne,
z którego bêd¹ mog³y korzystaæ
szko³y, urzêdy, rolnicy... Pomieszczenie ma 113 m.kw.
– W³aœnie dlatego mówi³em o
budowie nowej remizy. Dla takich
projektów trzeba nam du¿ego pomieszczenia. Projekt trwa 5 lat, ale
po tym czasie 11 stanowisk komputerowych nie oddamy, ani nie
sprzedamy. One przechodz¹ na
w³asnoœæ OSP. W naszym województwie tego typu salê bêd¹ mia³y
tylko trzy miejscowoœci. Chocia¿
dlatego warto by³oby pomyœleæ o
nowej remizie z nowymi funkcjami, takimi w³aœnie spo³ecznymi –
powiedzia³ radny.
– Radny E. Ko³odyñski, wyjaœniaj¹c w¹tpliwoœci Zbigniewa
Sobczyka odnoœnie nazwy samego
projektu powiedzia³, ¿e wprawdzie
mówi siê „Wioska Internetowa”, ale
to wynika z powiedzenia „globalna
wioska”. Wraz z koñcem czerwca
koñczy siê projekt pod wzglêdem
pozyskiwania œrodków na ten cel.
Sprzêt komputerowy warty bêdzie
oko³o 110 tys. z³ wraz z oprogramowaniem, a oko³o 200 tys. bêdzie
kosztowa³o wideocentrum. E. Ko³odyñski zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie ¿adnych gier, komunikatorów
ani gie³d. Bêdzie mo¿na natomiast
korzystaæ z nauki jêzyka angielskiego przez internet.
– To jest dla wszystkich – i dla

malucha z przedszkola i dzieci ze
szko³y, dla starszej osoby i dla osoby poszukuj¹cej pracy. My tylko
uczestniczymy w tym projekcie i to
narzêdzie przekazujemy wszystkim, którzy bêd¹ chcieli z niego
korzystaæ – wyjaœni³ radny.
– Gmina ze swojej strony udostêpnia tylko pomieszczenie. Wartoœæ inwestycji w Wêgorzynie wynosi oko³o 300 tys. z³, natomiast w
Sielsku i Zwierzynku po oko³o 80
tys. z³. W centrum znajduj¹ siê równie¿ urz¹dzenia biurowe np. kserokopiarka czy telefon z faksem, z
których mieszkañcy mog¹ korzystaæ za darmo. Za to p³aci bud¿et
krajowy.
– Gdy pojawi³a siê kolejna szansa tym razem dla OSP Wêgorzyno,
to zastanawialiœmy siê z komendantem Krzysztofem Paluchem czy
powiedzieæ, ¿e nie mamy miejsca i
podziêkowaæ, czy za wszelk¹ cenê
wzi¹æ i znaleŸæ lokal. Komendant K.
Paluch za³atwi³ wszystkie formalnoœci i zdoby³ projekt. Czasowo
ca³e centrum komputerowe jest w
pracowni, bo na dzisiaj nie mamy
jednego pomieszczenia, ¿eby to
ulokowaæ. Oczywiœcie funkcja pracowni oœwiatowo-kulturalnej nie
ucierpi na tym. W pracowni zajêcia
s¹ tak zaplanowane, aby mog³y siê
odbywaæ. Dzia³a tam sekcja muzyczna, plastyczna, szachowa i od

wrzeœnia – taneczna. Jest koordynator pracowni – Dorota Moroz i ona
bêdzie odpowiedzialna za skoordynowanie wszystkich zajêæ, opracowanie grafików korzystania. Ju¿
dzisiaj pracownia jest czynna praktycznie od 9.00 do 20.00, a nawet
ruch AA jest do 22.00 – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna.
– Z koncepcj¹ tworzenia centrów komputerowych z darmowym dostêpem do komputerów i
urz¹dzeñ biurowych nie zgodzi³
siê so³tys Mielna Józef Korcz, dla
którego takie inicjatywy s¹ wyrzu-

caniem pieniêdzy w b³oto.
– Nie ma co szaleæ z tymi komputerami. To bêdzie tak samo jak z
telewizorami, z komórkami, ¿e ka¿dy bêdzie je mia³. Za 5 lat ka¿dy
bêdzie mia³ komputer i internet.
Ka¿dy bêdzie wola³ w domu usi¹œæ,
ni¿ iœæ do jakieœ tam œwietlicy. Za 5
lat nikt nie bêdzie tam chodzi³, a
pieni¹dze bêd¹ wyrzucone – powiedzia³ so³tys Mielna.
Radni zag³osowali jednog³oœnie, tote¿ centrum komputerowe i
wideo-centrum konferencyjne powstanie w Wêgorzynie.
mm

Podwy¿ka dla burmistrz
(WÊGORZYNO).
Podczas majowej sesji
radni wêgorzyñscy podnieœli wynagrodzenie
burmistrz
Wêgorzyna
Gra¿ynie
Karpowicz o 691,20 z³. Podwy¿ka
obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 r.
Komisja bud¿etowo- gospodarcza projekt uchwa³y zaopiniowa³a
pozytywnie, natomiast komisja spo³eczno-oœwiatowa - negatywnie.
Radni podczas sesji nie mieli ¿adnych wniosków ani uwag, uchwa³a
zosta³a podjêta przy czterech g³osach przeciw, piêciu za i dwóch
wstrzymuj¹cych siê.
Obecne wynagrodzenie zasadnicze burmistrz Wêgorzyna wynosi
4.578 z³, dodatek funkcyjny 1635 z³,

dodatek za wys³ugê lat 20 proc. (od
wynagrodzenia
zasadniczego)
915,60 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 20 proc. 1242,60 z³, co razem daje 8371,20 z³.
Wprawdzie Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorz¹dowych nie
wprowadzi³o zmian w wynagrodze-

niu zasadniczym i nadal wynosi ono
od 4.200 z³ do 5.900 z³, oraz dodatek funkcyjny wynosi od 1.500 z³ do
1.900 z³, jedna w uzasadnieniu do
uchwa³y czytamy, ¿e „proponuje siê
podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o procent podwy¿ki zaplanowanej w bud¿ecie gminy tj. 9
proc.” Na ten plany radni wyrazili
zgodê.
mm
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No ludzie! ¯eby na czyjejœ krzywdzie budowaæ dochód gminy?

Brzoza niezgody
(£OBEZ). Podczas obrad komisji radni miejscy
przymierzyli siê do zajêcia stanowiska w sprawie
proœby Eugeniusza Boguckiego w sprawie
wyra¿enia zgody na umorzenie wierzytelnoœci z
tytu³u na³o¿enia administracyjnej kary pieniê¿nej
za usuniêcie drzewa bez zezwolenia.

Radni dyskusjê na temat umorzenia, b¹dŸ nie kary administracyjnej w
wysokoœci niemal 25 tys. z³ za usuniêcie brzozy bez zezwolenia rozpoczêli
od uzyskania informacji ile tego typu
kar by³o na³o¿onych do tej pory. Jak siê
okaza³o w tej kadencji podobnych przypadków nie by³o. Ostatnie kary zosta³y
na³o¿one jeszcze za czasów, gdy p³acono w milionach o czym poinformowa³
Mieczys³aw Fojna.
Radny Kazimierz Chojnacki dopytywa³ siê, czy burmistrzowie s¹ sk³onni
umarzaæ równie¿ z tytu³ów op³at spadkowych, darowizn itd.. gdy ta wynosi
powy¿ej 3 tys. z³ oraz czym burmistrz
siê kierowa³ nie prosz¹c o opiniê rady.
Niektórzy radni bowiem nie ukrywali,
¿e czuj¹ dyskomfort z tego powodu, ze
to w³aœnie na ich karb zosta³ z³o¿ony

obowi¹zek podjêcia decyzji w tej
sprawie. Z wyjaœnieñ wynika³o jednak,
¿e decyzja ta jest obowi¹zkiem radnych
i ¿e nie nale¿y myœli ró¿nych op³at i kar.
Jest taka procedura, ¿e dana osoba
sk³ada wniosek do Urzêdu Skarbowego
o umorzenie op³at spadkowych. Urz¹d
Skarbowy przesy³a do gminy i gmina
opiniuje. Takie sytuacje czasami siê
zdarzaj¹. W kwestii spadków organem
nie jest rada, tylko burmistrz. My dzisiaj nie mówimy o spadkach. Mówimy
o karze administracyjnej. Ta uchwa³a
musia³a iœæ pod obrady rady, bo s¹ to
wyroki cywilno-prawne, a powy¿ej 3
tys. z³ potrzebna jest uchwa³a rady – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
G³os w dyskusji zabiera³ kilkakrotnie Waldemar Tabaka, s¹siad pañstwa
Boguckich.

- Jest to decyzja starostwa utrzymana przez SKO, s¹d administracyjny, a
pan lekk¹ rêk¹ podbija uzasadnienie
pod pójœcie na komisje – powiedzia³ W.
Tabaka.
Burmistrz wyjaœni³, ¿e gmina ma
obowi¹zek rozpatrzyæ proœbê o umorzenie, ale burmistrz sam nie mo¿e podj¹æ decyzji, konieczne jest do tego roz-

patrzenie rady – powiedzia³ I. Kabat.
To jednak nadal nie przekonywa³o
W. Tabakê, który powiedzia³, ¿e burmistrz wypowiada³ siê na ³amach prasy,
¿e ka¿dy obywatel £obza bêdzie traktowany jednakowo, dlatego jego zdaniem
ta uchwa³a w ogóle nie powinna byæ
przedstawiona pod obrady komisji.
£obzianin stwierdzi³, ¿e burmistrz powinien odrzuciæ proœbê.
Nie b¹dŸmy œwiêtsi od papie¿a
W dyskusjê w³¹czy³a siê radna El¿bieta Kobia³ka, która wyjaœni³a, ¿e
przepisy o ochronie œrodowiska i o nak³adanie kar za nielegalne usuwanie
drzew obowi¹zuj¹ oko³o 20 lat. W tym
czasie zmienia³y siê tylko rozporz¹dzenia mówi¹ce o procedurze na³o¿enia
kary i o wysokoœci stawek.
Wyjaœni³a równie¿, ¿e burmistrz
postêpuje zgodnie z procedurami, a
kompetencj¹ rady jest ewentualnie
umorzyæ, albo odmówiæ umorzenia takiej kary, która prawnie zosta³a naliczona przez starostwo powiatowe w ca³ym
majestacie prawa i nad tym czuwaj¹
prawnicy.
- Ustawa istnieje. Jak na razie w
województwie, a nawet w Polsce, s¹
nieliczne przypadki, ¿e kary zosta³y wyegzekwowane. Ustawa jest nieprecyzyjna. Tu s¹ pieni¹dze dla prawników,
dla s¹dów, natomiast logiki czêsto w
tym nie ma i takie kary czêsto s¹ bardzo
trudne do wyegzekwowania. Urzêdnik
samorz¹du powiatowego, gminnego
czy prawnik w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym nie ma innej mo¿liwoœci jak powiedzieæ, ¿e trzeba naliczyæ
kary. W jakim przypadku naliczane s¹
kary? Wtedy, kiedy ktoœ jest w³aœcicielem dzia³ki niezabudowanej. Nie jest

istotne czy sam usun¹³ drzewo, czy ktoœ
nieprawnie usun¹ drzewo, czy dzia³ka
by³a zagospodarowana czy nie, czy
ogrodzona – je¿eli s¹siad doniós³ na
niego, ¿e tam zosta³o wyciête drzewo, x
lat temu, to z tego m¹drego przepisu
wynika, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci
ma obowi¹zek, zgodnie z ustaw¹ o
ochronie przyrody, dbaæ o drzewostan.
Gmina musi mu na³o¿yæ karê i on tê karê
musi zap³aciæ. Jedyn¹ instancj¹, do której musi siê zwróciæ jest rada, która
mo¿e tê karê umorzyæ. Nasz przypadek
jest trochê inny. Nasz przypadek jest
taki, ¿e w lutym ubieg³ego roku zosta³
uprz¹tniêty wiatro³om, czyli drzewo,
które nie by³o kompletne, które nie stanowi³o ¿adnej wartoœci przyrodniczej,
ros³o sobie dziko, by³o samosiewem. W
œrodowisku ¿adnych strat dla przyrody
nie by³o. Dzia³ka jest przeznaczona do
budowy, wiêc jak przyjdzie inwestor, to
i tak trzeba bêdzie te wszystkie drzewa
w tamtej okolicy wyci¹æ bez op³at i bez
kary – bo takie jest przeznaczenie tego
terenu. Za usuniêcie wiatro³omu, czy
drzewa, które nie rokowa³o szans prze¿ycia, w myœl tego przepisu, kiedy nieœwiadomy obywatel, który szybciutko
po wichurze je poci¹³, przys³uguje kara
i nie ma zmi³uj siê. Organ samorz¹du i
s¹d nie ma mo¿liwoœci uznania, uznanie ma tylko rada. Rady na terenie powiatu i ca³ej Polski podejmuj¹ stosownie do ca³ej sytuacji uchwa³y o umorzeniu, b¹dŸ nie. Trzeba zwróciæ uwagê na
to, czy ktoœ to zrobi³ z premedytacj¹,
jaka jest szkoda dla œrodowiska, czy
drzewo znajdowa³o siê w œrodku miasta, parku i ktoœ chcia³ sobie zrobiæ ¿art,
czy po prostu nieœwiadomy przepisów... Gdyby ktoœ usun¹³ suche drzewo,
te¿ przys³uguje taka sama kara. Uwa¿am, ¿e nie jest to dobry przepis, bo w
ca³ej Unii i na ca³ym œwiecie te przepisy
s¹ mniej rygorystyczne. Po prostu musi
dojœæ do takiej sytuacji, ¿e to rada musi
prowadziæ na nowo postêpowanie.
Przygl¹da³am siê tej sprawie bardzo
mocno i przepisom, które z obowi¹zków zawodowych muszê znaæ od lat i
bêdê g³osowa³a za umorzeniem w stu
procentach kary, bo uwa¿am, ¿e kara
jest nieadekwatna dla czynu. Kara mog³aby wyrz¹dziæ bardzo ujemne skutki
dla rodziny, a poza tym by³aby precedensem, bo gdybyœmy tê karê utrzymali, to ka¿dy inny przypadek s¹siada,
który powie o tej dzia³ce coœ z³oœliwego, czy nawet ktoœ bezmyœlnie zrobi
czyn, by³by po prostu precedensem,
karê utrzymaæ. Od kilkunastu lat pracujê w samorz¹dzie i po raz pierwszy zdarza siê taka sytuacja. Bêdê g³osowa³a
odpowiedzialnie za umorzeniem tej
kary. A przypomnê pañstwu, ¿e du¿o
wiêksze straty dla œrodowiska, a nawet
straty materialne mia³y miejsce na terenie naszego województwa, a nawet
gminy w latach poprzednich, i nikomu
w³os z g³owy nie spad³ tylko dlatego, ¿e
interpretacja przepisów ustawy o
ochronie przyrody i przepisów wykonawczych trafi³a na zbieg okolicznoœci
tak pozytywnych dla sprawcy, ¿e on
móg³ œmiaæ siê w g³os. Natomiast w tym
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przypadku wszystkie sytuacje losowe,
przepisy i opinie s¹ przeciwko.
Nikomu nie ¿yczê takiego s¹siada,
który donosi jeden na drugiego. Nie
b¹dŸmy œwiêtsi od papie¿a. Czy w naszej gminie nie zosta³o przez tyle lat
usuniête drzewo bez zezwolenia? Nie
wiem. Ka¿dy z pañstwa, przypuszczam,
wie o takich przypadkach, mo¿e niektórzy maj¹ na sumieniu podobne drzewa
w nieœwiadomoœci swojej, nie by³o to ze
strat¹ dla œrodowiska, nikt nie przyszed³
i nie powiedzia³ „uprzejmie donoszê”,
po prostu nie by³o tematu i tak powinno
byæ w normalnej spo³ecznoœci. Natomiast tam, gdzie rosn¹ drzewa, które
maj¹ jak¹œ wartoœæ emocjonaln¹, czy
przyrodnicz¹, tam bêdziemy podchodziæ do spraw indywidualnie. Namawiam wszystkich, bo to nie jest warte,
by rodzina ponosi³a ponad 20 tys. z³
kary, natomiast straty, jakie ponios³a
rodzina... By³o to na jêzykach ludzi, w
gazetach. Przez kilkanaœcie miesiêcy
jest stres i koszty te¿. Nie pomog³y
¿adne deklaracje, ¿e rodzina posadzi
piêkne drzewa w wyznaczonym miejscu przez gminê, to nikogo nie obchodzi. Nikomu z pañstwa nie ¿yczê takiej
sytuacji. Wiem od pani kierownik, ¿e
mamy temat kary, ¿e ktoœ wyci¹³ drzewo i bêdzie kara w wysokoœci 140 tys.
z³ i jest to równie¿ mieszkaniec £obza.
Nie by³ to wiatro³om, nie by³o to drzewo suche. Bêdziemy zapewne o tym za
jakiœ czas rozmawiaæ – powiedzia³a E.
Kobia³ka.
Podczas tej wypowiedzi grupa so³tysów wyra¿a³a swoj¹ dezaprobatê dla
wypowiedzi radnej. Pojawia³y siê g³osy, ¿e przewodnicz¹ca rady mówi tak
tylko dlatego, ¿e chodzi o mê¿a radnej,
inaczej zapewne kwestia wygl¹da³aby,
gdyby karê mia³ zap³aciæ zwyk³y obywatel gminy w ¿aden sposób nie zwi¹zany
z samorz¹dem. W. Tabaka opiniê so³tysów wyrazi³ zastanawiaj¹c siê g³oœno, w
jaki te¿ sposób post¹pi rada odnoœnie
pana, który ma zap³aciæ 140 tys. z³.
Doda³ równie¿, ¿e zawsze by³ za tym, aby
pañstwo Boguccy nie p³acili ani grosza.
Okaza³o siê, ¿e sprawa wyciêcia drzewa
wyp³ynê³a nie z troski s¹siada o œrodowisko, a z ca³kiem innej przyczyny.
- Z³o¿y³em papiery o wykup
dzia³ki za pozwoleniem pani Boguckiej. Za trzy dni us³ysza³em od pani
Boguckiej o mnie, ¿e „to jest z³odziej”. To s³owo kosztuje. Niech ka¿dy bêdzie odpowiedzialny za to, co
mówi. To nie tak, ¿e pani Bogucka
jest radn¹, to bêdzie mówi³a sobie, co
chce. – powiedzia³.
Radni w tej sprawie byli zgodni co
do jednego punktu, ¿e kara za wyciêcie

INFORMACJE
drzewa jest zbyt wysoka. E. Kobia³ka
doda³a równie¿, ¿e powinno byæ zmienione prawo.
- Tu apel dla samorz¹dowców, by
wp³ynêli na ustawodawcê, aby jakoœ
logicznie pouk³ada³ kary dla tego rodzaju przewinienia, ¿eby osoby, które
spowodowa³y nieœwiadomie takie czyny, nie musia³y cierpieæ w naszym kraju, gdzie pogarsza siê zdrowie, i ¿eby
radny nie musia³ podejmowaæ takiej
decyzji jak teraz. Niektórzy mówi¹ tak:
¿e nie bêdzie dochodów do bud¿etu
gminy. No ludzie! ¯eby na czyjejœ
krzywdzie budowaæ dochód gminy i
likwidowaæ z tego tytu³u dzikie wysypiska czy coœ, no wybaczcie. Takie g³osy
mnie pora¿aj¹ i dlatego odwa¿nie zabieram g³os w imieniu tych wszystkich,
którzy myœl¹ tak, jak ja – powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady.
Radny Kazimierz Chojnacki zauwa¿y³, ¿e „kilka lat temu zginê³o kilkaset drzew i nikt za to nie zap³aci³,
nikomu w³os z g³owy nie spad³, tak ¿e
trzeba wa¿yæ pewne czyny, zdarzenia,
sposób...”
Musi czasem coœ boleæ
W. Tabaka powiedzia³, ¿e odk¹d jest
radn¹ stara siê uchodziæ za osobê bezdomn¹, wykazuj¹c, ¿e wszytko nale¿y
do jej mê¿a. Zapyta³ równie¿, gdzie s¹
oœwiadczenia radnych.
Informujemy wiêc, ¿e oœwiadczenia s¹ na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego (nie wszystkich radnych),
wœród nich te¿ radnej Krystyny Boguckiej, z którego wynika, ¿e wszytko jest
wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹, wiêc o
¿adnej bezdomnoœci mowy byæ nie
mo¿e.
Radny Zbigniew Pude³ko powiedzia³, ¿e bezspornie zdarzenie mia³o
miejsce i karê nale¿y ponieœæ, ale nie w
takiej wysokoœci. Zapowiedzia³, ¿e zag³osuje za umorzeniem kary, o ile E.
Bogucki zaproponuje ze swojej strony
swego rodzaju samoukaranie, no zasadzenie danej iloœci drzew, bo jak stwierdzi³ - „musi czasem coœ boleæ”.
W dyskusjê w³¹czy³ siê Waldemar
Zakrzewski, so³tys Bonina, który zauwa¿y³, ¿e nie jest przeciwny, aby umorzyæ karê, bowiem nie powinna byæ ona
a¿ tak wysoka, ale jednoczeœnie przypomnia³ sytuacjê sprzed kilku lat, gdy to
jeden z so³tysów wyci¹³ drzewo.
- Znam sytuacjê osobiœcie, która
mia³a miejsce w nie bardzo d³ugim czasie, gdzie jeden z naszych kolegów so³tysów przesta³ byæ so³tysem, poniewa¿
wyci¹³ drzewo. Drzewo nie nadawa³o
siê do niczego, bo by³o spróchnia³e. Tu
na dzisiaj mam ¿al do tych, którzy wie-
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dzieli, ¿e taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce, ¿e mo¿na mu by³o umorzyæ, jemu
nie umorzono. Tu mam ¿al do takich
urzêdników, którzy w takiej sytuacji nie
pomogli. Jest cz³owiekiem bardzo solidnym i zas³u¿onym dla ca³ej naszej
gminy - powiedzia³.
Okaza³o siê jednak, ¿e i ta sprawa
nie przystaje do tej poruszanej podczas
komisji. Kwestia wyciêcia brzozy jest
spraw¹ administracyjn¹ i nie ma mowy
o przestêpstwie. W przypadku so³tysa
prowadzona by³a sprawa karna, bowiem pozyska³ drzewa nie ze swojego
terenu. Skoro by³ wydany wyrok, radni
nie mogli pomóc so³tysowi.

Sezon
na ratownika

A jednak by³y podobne przypadki
W dyskusjê w³¹czy³ siê Mieczys³aw
Fojna, pracuj¹cy w Urzêdzie Miejskim
ju¿ niemal 40 lat.
- Mieliœmy tu dwie takie sprawy.
Jeden pan samowolnie wyci¹³ 50 dêbów
o œrednicy ponad 1,50 do 2 metrów
œrednicy. Zosta³a mu na³o¿ona kara w
wysokoœci 50 milionów (starych) z³.
Kolejny mieszkaniec samowolnie
wyci¹³ na ³¹ce olchy. Wtedy ja prowadzi³em Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i
naliczy³em karê w wysokoœci 7 milionów z³. Obie sprawy zosta³y umorzone
przez radê – powiedzia³.
Marek Rokosz zauwa¿y³, ¿e rada
ma jedynie mo¿liwoœæ umorzyæ, albo
nie, bez mo¿liwoœci na³o¿enia innej
kary. Powtórzy³ za innymi, ¿e obawia
siê w jaki sposób umorzenie wp³ynie na
innych mieszkañców gminy. Bo skoro
kary s¹ tak wysokie i niemo¿liwe do
udŸwigniêcia, a rada umarza, to w sumie oznacza, ¿e kary w³aœciwie nie
ponosi siê. H. Szwemmer jednak zauwa¿y³a, ¿e w tym przypadku kara zosta³a ju¿ poniesiona, bowiem sprawa
toczy siê ju¿ bardzo d³ugo, zosta³a bardzo nag³oœniona, a ca³a sytuacja jest
bardzo stresowa. Uzna³a te¿, ¿e funkcja
wychowawcza ca³ej tej sytuacji zosta³a
osi¹gniêta.
- Wszyscy ludzie, którzy czytaj¹
gazety, interesuj¹ siê ¿yciem w £obzie,
to wiedz¹ dok³adnie, ¿e takich rzeczy
nie nale¿y robiæ, bo nikt nie bêdzie
chcia³ zrobiæ sobie na z³oœæ – podsumowa³a.
Podczas komisji dziewiêciu radnych g³osowa³o za umorzeniem, czworo wstrzyma³o siê od g³osu, a Zbigniew
Pude³ko g³osowa³ przeciw, zgodnie z
zapowiedzi¹, ¿e zmieni swoje zdanie, o
ile E. Bogucki zobowi¹¿e siê do sesji
zasadziæ odpowiedni¹ iloœæ drzew.
Ostateczne g³osowanie nad t¹ kwesti¹ bêdzie mia³o miejsce dzisiaj podczas obrad Rady Miasta.
mm

G³ównym powodem braku chêtnych s¹ oczywiœcie pieni¹dze. Profesjonalny ratownik, pracuj¹cy na
strze¿onym k¹pielisku, zarabia³ w
roku ubieg³ym od tysi¹ca do 1300
z³otych. W prasie i internecie z
kolei jest bardzo du¿o ofert pracy
za granic¹, gdzie nasi ratownicy
mog¹ zarobiæ kilka razy wiêcej ni¿
w Polsce i przy okazji jeszcze
zwiedziæ sobie Angliê, Hiszpaniê,
b¹dŸ Kretê.
mm

(WÊGORZYNO). Kolejny sezon
zapowiada siê bez ratownika.
Gmina ju¿ od wielu lat poszukuje
chêtnych do pracy na pla¿y,
jednak chêtnych zawsze brakuje,
nawet gdy gmina ze swojej
strony oferowa³a szkolenia
dla ratownika.
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Uroczyste otwarcie Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodezja dofinansowana
(£OBEZ). W miniony pi¹tek
w auli Liceum
Ogólnokszta³c¹cego mia³o
miejsce Posiedzenie
Zwi¹zku Celowego
Powiatów Województwa
zachodniopomorskiego i
Konwentu Starostów
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Po obradach zaproszeni goœcie
udali siê do obiektu Powiatowego
Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowego
obiektu.
Podczas posiedzenia Zwi¹zku
Celowego Powiatów zosta³o podpisane porozumienie
Po wielu miesi¹cach starañ
ZCPWZ otrzyma³ pozytywn¹ decyzjê w sprawie dofinansowania projektu pt: „Pozyskanie i Dystrybucja
Informacji o budynkach na terenie
województwa zachodniopomorskiego”.
Celem projektu jest aktualizacja
oraz uruchomienie informatycznego systemu obejmuj¹cego pe³ny
zakres danych ewidencyjnych gruntów i budynków na terenie 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego z celem ogólnym
wzmocnienie administracji publicznej oraz poprawy publicznego dostêpu do informacji katastralnej.
Projekt bêdzie realizowany w partnerstwie z G³ównym Urzêdem Geodezji i Kartografii oraz Norwegian
Mapping and Cadastre Authority.
Porozumienie w sprawie pozyskania funduszy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
podpisa³a minister Jolanta Orliñska
Prezes G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii oraz przewodnicz¹cy
Zwi¹zku celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Marek Kotschy.
ZCPWZ musia³ zabezpieczyæ
600 tys. euro, by uzyskaæ dofinansowanie w wysokoœci 3.300 tys.
euro.
Po podpisaniu porozumienia i
Konwencie Starostów Województwa Zachodniopomorskiego zaproszeni goœcie udali siê pod Oœrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne. Uroczystego przeciêcia
wstêgi dokona³a minister Jolanta
Orliñska, starosta powiatu ³obeskiego Antonii Gutkowski oraz Marek
Kubacki przewodnicz¹cy rady Powiatu w £obzie. Minister w kilku
ciep³ych s³owach wyrazi³a radoœæ z

powstania nowoczesnego oœrodka i
pochwali³a starostê, za to, ¿e
uwzglêdnia potrzeby geodezji. Zaproszeni starostowie nie ukrywali
podziwu ale i odrobiny zazdroœci na
widok obiektu i pomieszczeñ, w których pracuj¹ ³obescy geodeci. Poœwiêcenia obiektu dokona³ ksi¹dz
Stanis³aw Helak proboszcz parafii
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w £obzie..
Wœród zaproszonych goœci
obecni byli: Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor nadzoru
Geodezyjnego i kartograficznego
Regina Zaga³a reprezentuj¹ca Wojewodê Zachodniopomorskiego,
Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Antoni Bielak, któremu to w³aœnie nale¿¹ siê s³owa uznania za pozyskanie funduszy, tym
bardziej, ¿e województwo zachodniopomorskie jako pierwsze otrzyma³o wsparcie na ten cel. Do £obza
przybyli równie¿ cz³onkowie
Zwi¹zku Celowego Powiatów Województwa zachodniopomorskiego
z przewodnicz¹cym Markiem Kotschym oraz cz³onkowie Konwentu
Starostów z przewodnicz¹cym
Krzysztofem Lisem oraz burmistrzowie i wójt z terenu powiatu
³obeskiego. Po Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej
oprowadza³ zebranych goœci gospodarz obiektu – geodeta powiatowy
Tadeusz Bas.
mm

W Runowie Pom. jubileusz z pomp¹
(RUNOWO POMORSKIE).
Najbli¿szy weekend minie w tej
miejscowoœci pod znakiem obchodów 150.lecia powstania Runowa
Pomorskiego. Z tej okazji w Runowie 6 i 7 czerwca zjad¹ goœcie z
Polski i Niemiec.
Po mszy rozpoczynaj¹cej uroczystoœci jubileuszowe, rozpocznie
siê akademia z udzia³em goœci,
przedstawicieli PKP, w³adz lokalnych i mieszkañców. W samo po³udnie zaprezentuje siê Chór i Orki8estra Dêta z Domu Kolejarza ze
Stargardu Szczeciñskiego. Po godzinnym koncercie nast¹pi ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na budynku stacji PKP oraz otwarcie
wystawy pod nazw¹ „Historia Kolei
w Runowie Pomorskim”.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi blok
imprez artystycznych, rekreacyjnych i sportowych, pokazy ratownictwa i drezyn, quady i paintball,

zwiedzanie wie¿y ciœnieñ, biegi
uliczne, wystêpy dzieci i m³odzie¿y
z gminy Wêgorzyno. Organizatorzy

zapewniaj¹, ¿e nie zabraknie równie¿ mini weso³ego miasteczka dla
dzieci, ani konkursów dotycz¹cych
kolejarstwa w regionie, w których
uczestnikami bêd¹ zawodnicy zarówno z kraju, jak i Niemiec. Wieczorem, nim jeszcze zapadnie
zmierzch ma siê rozpocz¹æ zabawa
taneczna przy dŸwiêkach zespo³u
MENS i trwaæ a¿ do œwitu.
W niedzielê w tutejszej Szkole
Podstawowej od godz. 11.00 pod
patronatem Uniwersytetu Szczeciñskiego rozpocznie siê sesja historyczna pt. „Z dziejów Runowa Pomorskiego”.
W zwi¹zku z jubileuszem w sobotê w godz. od 4.00 – 24.00. zostanie zamkniêta ul. Kolejowa. Miejsca parkingowe bêd¹ znajdowaæ siê
wzd³u¿ ul. Po³chowskiej, ul. Strzeleckiej oraz na placu przy torach
kolejowych przy drodze w kierunku
Reska.
op
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Orkiestry zagra³y
(£OBEZ). Niedziela up³ynê³a
pod znakiem
Wojewódzkiego Przegl¹du
Orkiestr Dêtych i BigBandów.
Ju¿ od godziny 10.00 rozbrzmiewa³a w £obzie muzyka grana
przez m³odych wykonawców, któ-

rzy pod Pomnikiem Wdziêcznoœci
zaprezentowali musztrê paradn¹ i
wspólne wykonali marsz „NordSide”. Potem orkiestry zmierzy³y
siê w konkurencji: prezentacje
konkursowe orkiestr w marszu,
przechodz¹c
spod
Pomnika
Wdziêcznoœci pod £obeski Dom
Kultury. Tam publicznoœæ mog³a
ju¿ spocz¹æ na przygotowanych

krzese³kach, by móc wys³uchaæ
kolejnych utworów w wykonaniu
poszczególnych orkiestr prezentuj¹cych siê na scenie. W tym roku do
£obza przyby³o 7 orkiestr dêtych z
terenu województwa zachodniopomorskiego: Zak³adowa Orkiestra
Dêta Zespo³u Elektrowni Dolna
Odra Nowe Czarnowo, Wood &
Brass Band z Goleniowa, Œwidwiñska Orkiestra Dêta, Z³ocieniecka
Orkiestra Dêta, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Drawsko Pomorskie,

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
P³oty, gospodarzami by³a oczywiœcie M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
£DK £obez. Goœcinnie wyst¹pi³y
Dixieland z Koszalina oraz Serbia.
Najwy¿sz¹ notê w kategorii przemarsz otrzyma³a orkiestra z P³otów,
natomiast orkiestrze z £obza jury
przyzna³o Grand Prix. W kategorii
zespo³ów doros³ych najlepsi okazali
siê wykonawcy ze Œwidwina, a spoœród m³odzie¿owych jury doceni³o
wykonawców z Goleniowa.
mm

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Znowu wlaz³ na komin

Kandydaci omijali nasz
powiat

(£OBEZ). Po raz kolejny Arkadiusz T. wspi¹³ siê na komin
³obeskiej ciep³owni i po raz kolejny do akcji zosta³y zaanga¿owane wszystkie s³u¿by. Dzia³o siê to w pi¹tek oko³o godz.
21.00.

W najbli¿sz¹ niedzielê odbêd¹
siê wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby nie media, w powiecie ³obeskim ma³o kto by o tym
wiedzia³.
A ju¿ zupe³nie ma³o
kto wie, jak wynika z
naszych sonda¿y, ¿e
mamy a¿ dwóch kandydatów w tych wyborach. Z listy Samoobrony kandyduje El¿bieta Pilecka, a z listy
Prawicy Rzeczpospolitej (Marka Jurka) –
Alfred £ubniewski.
Oboje z £obza. Pana
£ubniewskiego spotkaliœmy pewnego dnia, gdy rozwiesza³ plakaty w £obzie i trzeba przyznaæ, ¿e by³a to najbardziej widocz-

na dzia³alnoœæ wyborcza na terenie
miast naszego powiatu.
Kandydaci startuj¹cy w wyborach omijali powiat. Nie odbyli tu
¿adnych spotkañ wyborczych,
oprócz jednej ekipy, jaka na
pocz¹tku kampanii pojawi³a
siê w £obzie - PSL wraz z pos³em Eugeniuszem K³opotkiem, o czym pisaliœmy. Dy¿ur poselski (w okresie wyborczym) w biurze PO pe³ni³
pose³ Arkadiusz Litwiñski,
nie startuj¹cy w tych wyborach. Trzeba mu przyznaæ, ¿e
lubi £obez i najczêœciej z pos³ów tu bywa. Reszta – klapa.
Spodziewana frekwencja –
taka jak kampania wyborcza? Czyli – licha? Na kogo bêd¹ narzekaæ
politycy? Zobaczymy.
KAR

Delegacja dla urzêdników
(RADOWO MA£E). W tej gminie
ju¿ od miesi¹ca obowi¹zuj¹ nowe nale¿noœci z tytu³u zwrotów kosztu podró¿y s³u¿bowych dla pracowników
Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym.
Zgodnie z zarz¹dzeniem wydanym przez wójta gminy Radowo Ma³e
Józefa Wypijewskiego pracownik,
który uda siê w podró¿ s³u¿bow¹ pry-

watnym samochodem, otrzyma zwrot
kosztów podró¿y za jeden kilometr
przebiegu. I tak dla samochodu osobowego o pojemnoœci skokowej silnika do 900 cm. szeœc. pracownik otrzyma zwrot w wysokoœci 0,30 z³ za kilometr, a dla samochodu osobowego o
pojemnoœci skokowej silnika powy¿ej 900 cm. szeœc. - 0,50 z³.
mm

„Zabawa” z amatorem
wspinaczek zakoñczy³a siê po
godzinie 22.00. W trakcie podejmowa³ decyzjê o zejœciu,
by w po³owie drogi zmieniæ j¹
i wspi¹æ siê ponownie na górê.
Przez ten czas w pobli¿u ciep³owni sta³ wóz stra¿acki z
drabin¹ i pogotowie ratunkowe. Gdy zszed³, zosta³ obezw³adniony przez policjê, a badania wykaza³y, ¿e ³obzianin
mia³ 2,5 promila alkoholu we
krwi.
Komenda policji pisze pisma do ciep³owni, ciep³ownia
nie widzi mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu, policjanci podejmuj¹ akcjê, wiedz¹c, ¿e jak
tylko dobry znajomy Arkadiusz
T. opuœci odzia³ psychiatryczny, ponownie wejdzie na komin, a my podatnicy za tê ca³¹
zabawê p³acimy. P³ac¹ równie¿
ci, do których nie pojedzie karetka, ani stra¿acy i oby nie
zap³acili ci, których dzieci podejm¹ wyzwanie, by te¿ siê tam
wspi¹æ.
Po ostatnim artykule na naszej stronie internetowej pojawi³y siê m.in. takie o to wpisy:

- „Hahaha zak³ócanie porz¹dku
publicznego.Brawo policja.On powinien dostaæ nagrodê za wskazanie
nieprawid³owoœci w ciep³owni miejskiej. Co to za zabezpieczenia, ¿e pijany
mieszkaniec bez trudu wejdzie na komin. A je¿eli by³yby to dzieci i dosz³oby do tragedii.Czy po 55% podwy¿kach ciep³ownia nie ma pieniedzy na k³ódkê i kto tu powinien trafiæ do szpitala psychiatrycznego?”
- „Jest tajemnic¹ poliszynela ile gówniarzy w³azi na
ten komin nocami kiedy
³obescy policjanci œpi¹ sobie
w najlepsze pod Biedronk¹ w
radiowozie.
Podobnie
zreszt¹ jest z masztem na g
Zielonej”
- „Wczoraj tj. 29.05.09
ok godz 21.15 by³a powtórka
z rozrywki. Po sposobie zachowania wnioskujê, ¿e by³
to chyba ten sam osobnik. W
ka¿dym razie spacerowa³ sobie po kominie w ten sam
sposób. Policji nale¿y zaœ
¿yczyæ, aby tak szybko reagowa³a w bardziej powa¿nych sprawach. Tak jak po
poprzednim incydencie, tak i
po tym nikt zapewne nie wezwie szefów ZEC na dywanik
nie powie im doœæ, albo bekniecie karnie. Wszak to przecie¿ te¿ koledzy z partyjno
towarzyskiego nadania.” mm
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Sybirackie wspomnienia rodziny Stefanii Czuchno z Reska (cz. 2)

Niewolnicy na
Wiera Krasnodêbska

W

1951 r. Rada Mini
strów ZSRR postano
wi³a „O wysiedleniu
ku³aków z Bia³oruskiej SRR”. W
tym czasie na trenie Bia³orusi ju¿
zakoñczy³a siê kolektywizacja. Nie
przeszkodzi³o to jednak „rozku³aczonych” ju¿ by³ych bogatych ch³opów i w³aœcicieli ziemskich zsy³aæ
na Syberiê, do Kazachstanu i Jakucji. W 1952 r. wywieziono prawie 30
tys. osób, w tym dzieci, kobiety,
starców. Ich jedyn¹ win¹ by³o posiadanie w przesz³oœci wiêkszego gospodarstwa rolnego.
W transporcie jad¹cym do po³udniowego Kazachstanu znalaz³a siê
równie¿ rodzina pañstwa Czuchno.
G³os oddajemy córce Wierze Krasnodêbskiej.
***
- 12 kwietnia 1952 roku, oko³o
godziny 4.00 rano, podjecha³ samochód. Siedmiu po zêby uzbrojonych
¿o³nierzy przyjecha³o po dwie kobiety i troje dzieci.
Gdy zaczêli waliæ w okno, to o
ma³o nie wylecia³o. Krzyknêli:
„Wstawaj, zbieraj siê! Przesiedlenie!” Mama i babcia od razu wiedzia³y, ¿e nas wywioz¹. Mama dosta³a takiego rozstroju... Stanê³a
pod œcian¹, przytuli³a nas do siebie
i powiedzia³a: „Nie ruszê siê st¹d.
Rozstrzelajcie nas. Wy i tak i tak nas
rozstrzelacie”. Jednak poœród
wszystkich drani, ludzi z³ych, zawsze znajdzie siê ktoœ ludzki. Jeden
z tych enkawudzistów podszed³ do
mamy, wzi¹³ j¹ za rêkê i powiedzia³:
„Kobieto! Nie histeryzuj. Pakuj siê,
bo jak siê nie spakujesz, to pojedziesz go³a i bosa”. Dali nam dwie
godziny. Pierwsze co mi do g³owy
strzeli³o, nie wiem, mo¿e Pan Bóg
mnie jakoœ tak trzyma na tym œwiecie, pierwsza wskoczy³am do kuch-

ni, a tam wisia³ na œcianie obraz
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Wesz³am na taboret, stó³, i chwyci³am
za ten obraz. A enkawudzista za mn¹
wpad³ i uderzy³ mnie po nerkach,
znowu... Z bólu zsunê³am siê pod
stó³. Ten obraz by³ pokoleniowy,
jeszcze po mojej prababci. Dlaczego nie bra³am ubrañ, koców, poduszek? Nie wiem dlaczego wbieg³am
do kuchni po ten obraz... Zosta³ tam.
Gdzie on jest, nie wiem. Gdy zbli¿a³a siê szósta, zaczêli przychodziæ
ludzie z wioski do pracy. Zobaczyli
samochód i domyœlili siê, ¿e coœ siê
dzieje z nami. Dowiedzieli siê, ¿e
nas wywo¿¹. Mieliœmy kózkê i prosiaczka. Cz³owiek bogaty zawsze
myœli na przysz³oœæ. Mieliœmy po
rodzinie i znajomych nasze rzeczy i
zwierzêta. Tu koñ, tam krowa, gdzie
indziej nasze maszyny, ule... Gdy
ludzie dowiedzieli siê, ¿e nas
wywo¿¹, to nie brali siê za robotê,
ale pomagali nam. Jeden zabija³
kury, inny skuba³, ktoœ zabi³ œwiniaczka, ktoœ kózkê, zaczêli je oprawiaæ, ¿ebyœmy mieli w drodze co
jeœæ. To by³a rozpacz, a enkawudziœci krzyczeli tylko: „Bystrej! Bystrej!”. Spakowali nas, a temu towarzyszy³ lament, krzyk, p³acz.
Stalin wywióz³ dzieci
W koñcu powieŸli nas 70 km od
domu, do Baranowicz. Myœleliœmy,
¿e tylko nas wywo¿¹. A tam by³o 60
wagonów, w ka¿dym wagonie po 11
rodzin. Pozabierali dzieci! Du¿o
by³o takich rodzin, gdzie ojciec i
matka siedzieli w wiêzieniach za gospodarkê. Same dzieci tam by³y!
Same dzieci wywozili! W naszym
ko³chozie w Kazachstanie by³y same
dzieci! My byliœmy chocia¿ z mam¹
i babci¹. Rozpacz. Tak¹ czystkê jeszcze zrobi³ Stalin. Na miejsce, do
po³udniowego Kazachstanu, 100 km
od Taszkientu, dowieŸli nas 2 maja.
Taszkient jest w Uzbekistanie, ale
my byliœmy pod sam¹ granic¹ w ko³chozie Machta¿an, powiat achtaaralski, 12 km od miasta Syr-daria.

Gdy jechaliœmy, wszyscy mówili, ¿e nas gdzieœ na zag³adê wioz¹.
Ludzie wiedzieli, co zrobili z naszymi oficerami. Wszyscy myœleliœmy,
¿e nas wioz¹ w jak¹œ przepaœæ. Koniec z nami zrobi¹. To ju¿ ostatni
wywóz i koniec z nami. Przez Moskwê nas nie wieŸli, tylko okrê¿nymi drogami. Nawet nie wiedzieliœmy, gdzie jesteœmy. Jechaliœmy w
bydlêcych wagonach, pozabijanych
deskami, w okienku kraty, dwóch
¿o³nierzy uzbrojonych po zêby w
ka¿dym wagonie. ¯o³nierze co jakiœ
czas zmieniali siê. Poci¹gi zatrzymywa³y siê poza miastami, na bocznicach, w polu. Toaleta by³a zas³oniêta parawanami z worków.
Na bocznicach pozwalali wyjœæ,
ale wtedy tyle ¿o³nierzy ko³o tego
sk³adu, ¿e jeden obok drugiego sta³,
a dalej czyste pole. Po czasie ludzie
robili siê bezczelni, ka¿dy chcia³
za³atwiæ swoje potrzeby fizjologiczne, a oni stali nad nami i krzyczeli „bystrej, bystrej”. By³am
m³od¹ dziewczyn¹, mia³am 15 lat.
Dwa razy dziennie poci¹g zatrzymywa³ siê, aby daæ nam jedzenie.
Wypuszczali z wagonu dwie, trzy
osoby, konwojowa³o ich dwóch ¿o³nierzy, pozosta³ych zamykali z powrotem w wagonach. Przyje¿d¿a³
ogromny samochód, w którym by³y
kot³y z zup¹. I ile nas by³o osób w
wagonie, tyle porcji przydzielali.
Przez drogê, nie mo¿na powiedzieæ,
abyœmy g³odowali. Jeszcze ka¿dy
mia³ swoje jedzenie. Nawet gdy zajechaliœmy na miejsce, to jeszcze
mieliœmy swoje zasoby.
Myœleli, ¿e my faszyœci
W nocy roz³adowali nas w takiej
ma³ej miejscowoœci, ko³o Syr-darii
i samochodami w nocy gdzieœ nas
wieŸli, pojedynczo rodzinami. Jaka
to musi byæ mobilizacja! 60 wagonów! W ci¹gu nocy zebraæ i rozwieŸæ. Wyczytywali nas nazwiskami. WieŸli nas w nocy, a wokó³ tylko
step i step. W nocy nic nie widaæ w
stepie. PrzywieŸli nas do jakiegoœ

ko³chozu. Wraz z nami by³o tam 40
rodzin. Tam byli Niemcy, Grecy,
Gruzini, Czeczeñcy. Ich przywieziono w 1940 roku. Wszystkich
Niemców znad Wo³gi, których zasiedli³a Katarzyna II, wywieŸli na
Syberiê, bo jak wojna by³a, bali siê,
¿e Niemcy mog¹ ruszyæ i ich wszystkich wywieŸli. Oni biedni z³oto z
zêbów œci¹gali za ma³¹ miseczkê
kukurydzy. Oni prze¿yli gehennê.
Rosjanie nas pomieszali, to nie
by³o tak, ¿e z jednego wagonu razem. Dostaliœmy mieszkanie z Czeczeñcami. Tam by³y lepianki – dwa
pokoje a poœrodku korytarz. Czeczeñców wcisnêli do jednego pokoiku a nas do drugiego. 2 maja byliœmy ju¿ roz³adowani, a 3 maja by³a
zbiórka w biurze i rozdzielili nas do
poszczególnych brygad, a by³o ich
szeœæ. I od razu do pracy. Tyle tygodni jechaliœmy, byliœmy „wypoczêci”, to do roboty. Bo¿e! Jak nas tam
traktowali na pocz¹tku, póki nas nie
poznali, kim my jesteœmy! Zarówno
zes³añcy jak i kierownictwo. Oni
ca³y czas myœleli, ¿e my jesteœmy
faszystami. Nie rozumieli co to znaczy ku³ak (w ZSSR w³aœciciel du¿ego gospodarstwa rolnego). Do pracy zawsze dawali nam najgorsze
rzeczy. Jak im wyt³umaczyliœmy,
kto to jest ku³ak, to sytuacja siê
zmieni³a. Ale dopiero po dwóch
miesi¹cach zaczêli nas traktowaæ
jak ludzi. Oczywiœcie podpisaliœmy,
¿e przez 25 lat nie mamy prawa
stamt¹d wyjœæ. Musieliœmy podpisaæ. To i tak dobrze, ¿e nie zmuszali
nas do zrzeczenia siê swojej narodowoœci. Nie wolno nam by³o nigdzie
wychodziæ bez zezwolenia. By³a
tam tzw. komendatura i jak siê sz³o
do miasta po jakieœ zakupy, o ile
by³o za co kupowaæ, to trzeba by³o
podpisaæ, ¿e siê wychodzi, a potem
- ¿e siê wróci³o.
Przyjechaliœmy tam, ludzie s¹
bardzo ró¿ni. Tam nie by³o w modzie zamykania cha³upy. Czy ktoœ
mieszka³ w jurcie, czy tak jak Niemcy w murowanych domkach. Nikt
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plantacjach bawe³ny
niczego nie zamyka³. Ale nie daj
Bo¿e, aby ktoœ komuœ coœ ukrad³,
nie by³o litoœci, ale z ko³chozu, to siê
bra³o. Tego nie pilnowali, ale swoje
w³asne, aby ktoœ komuœ coœ skrad³,
to siê nie s³ysza³o o tym.
Plantacja bawe³ny
Ju¿ w roku 1918 w³adze ZSRR
zdecydowa³y, ¿e na suchych po³aciach Kazachskiej SRR wzd³u¿ rzeki Syr-darii bêdzie uprawiana na
wielk¹ skalê bawe³na. Mia³a siê staæ
„bia³ym z³otem”. W tym celu, w latach 30. ubieg³ego stulecia rozpoczêto budowê kana³ów, wbrew
wszelkim zasadom sztuki hydrologicznej. Do dziœ przecinaj¹ one stepowe obszary po³udniowego Kazachstanu.
- Cz³owiek w ¿yciu czegoœ takiego nie widzia³. Bawe³na ma liœcie
klonu, piêknie kwitnie, jak malwa,
ma piêkne bia³e i ró¿owe kwiaty.
Plantacje by³y tak du¿e, ¿e koñca
nie by³o widaæ. Sama bawe³na i koniczyna dla koni. Dali nam narzêdzie pracy, jest to haczka szersza ni¿
szpadel, osadzona jak szpadel. By³y
bardzo ciê¿kie i tym trzeba by³o
hakaæ. Wyznaczyli dzia³kê i trzeba
by³o robiæ. Dopóki nie przyzwyczailiœmy siê do tego s³oñca, by³o
strasznie du¿o oparzeñ. S³oñce
wschodzi i ju¿ smali, póki nie zajdzie. By³yœmy porozbierane, bo nie
by³o siê nawet za bardzo w co ubraæ,
na bosaka. Jak mia³o siê jedn¹ parê
butów , to siê szanowa³o. PóŸniej z
porwanych szmat pletli warkocze i
robili na nogi, ¿eby nie pokaleczyæ
nóg, paznokcie nie raz mieliœmy pozdejmowane. PóŸniej nauczyli nas
jak z kó³ od traktorów robiæ podeszwy i to nas ratowa³o.
By³am w drugiej brygadzie, która
sk³ada³a siê z 11 rodzin razem z Niemcami, Grekami, Czeczeñcami. Tubylcy to Kazachy – bardzo porz¹dni ludzie. Widzieli, ¿e moja siostra mia³a
cztery latka, to w takich ma³ych miseczkach przynosili dla nas mleko,
¿eby chocia¿ dla niej by³o. Gdy za-

czêli nas traktowaæ po ludzku, to ju¿
nie by³o tam takiej tragedii.
Pracowaliœmy na polach bawe³ny. Robiliœmy wszystko od podstaw,
sialiœmy, obrabialiœmy, zbieraliœmy.
Tam ziemia jest równa jak stó³, a nawadnianie jest sztuczne. Od kwietnia do wrzeœnia nie pada deszcz. Jest
tam g³ówny kana³, tak szeroki jak
nasza Wis³a – Pastaralski Kana³.
Jest bardzo g³êboki, a wodê zbiera³
z gór Tien-Shan (Niebiañskie
Góry). Od tego kana³u odprowadzane by³y mniejsze, od nich jeszcze
mniejsze, a¿ na pola bawe³ny. W
koñcu paŸdziernika ten kana³ zamykali. Woda tylko lekko siê s¹czy³a,
siêga³a do po³owy ³ydki. Musieliœmy ³opatami czyœciæ ten kana³ z
mu³u. Ile ja ton ziemi wyrzuci³am,
przez te moje rêce, to tylko jedyny
pan Bóg wie... Dali nam np. sto
metrów kana³u do wyczyszczenia i
musieliœmy to zrobiæ. Tam nie by³o
dyskusji. Brzegi by³y wysokie, sta³o
nas po piêciu ustawionych od dna do
brzegu. Jeden czyœci³, podawa³ wiadro osobie wy¿ej, ta nastêpnej i tak
to sz³o. Musia³o byæ zrobione dok³adnie, bo jak nie, to brygadzista
tak poci¹gn¹³ nahajk¹, ¿e czu³o siê
to i czu³o. Brygadziœci jeŸdzili konno. W ka¿dym razie pracowa³am na
wszystkim, na traktorze te¿. Ziemia
tam jest bardzo urodzajna.
Kruszynê chleba...
Za tê ciê¿k¹ pracê p³acili nam co
tydzieñ. W soboty by³y wyp³aty, niedziela by³a wolna. Po wyp³atê sz³o
siê z maleñkim woreczkiem. Ja pracowa³am z mam¹, a dziesiêcioletni
brat na traktorze – jako pomocnik
traktorzysty. Pracê podliczali w taki
sposób, ¿e za tydzieñ dostawa³o siê
2 kg pszenicy, w sumie otrzymywaliœmy 6 kg i to by³o wszystko. Dziêki
temu, ¿e w naszych rodzinnych stronach mieliœmy jeszcze swoje zasoby, które ukryliœmy wœród znajomych i rodziny, to otrzymywaliœmy
paczki. Jedni sprzedali naszego konia i przes³ali pieni¹¿ki, ktoœ inny

sprzeda³ nasze maszyny, ule... W ten
sposób nam pomagali. Do 1953
roku, póki Stalin ¿y³, by³o nam bardzo trudno, nie by³o chleba. ¯eby iœæ
po chleb musieliœmy braæ pozwolenie. Nawet jeœli siê posz³o, mo¿na
by³o wróciæ z niczym. To nie tak jak
teraz, ¿e stoi kolejka i dostanie siê
ten chleb. Tam nie by³o kolejek.
Sz³o siê 10-15 km po ten chleb i by³
kto silniejszy ten lepszy. Ile razy
przysz³am z p³aczem bez chleba!
Nigdy nie by³o go na tyle, by wszystkim wystarczy³o. Samochód przywióz³ trochê chleba do sklepu i
wszyscy rzucali siê na hura, szczególnie tubylcy i mê¿czyŸni. Ja nie
mia³am szans.
W³asny dach
W pierwszym roku naprawdê
by³o nam ciê¿ko. U Czeczeñców
mieszkaliœmy 3 miesi¹ce, póŸniej
musieliœmy sobie poszukaæ miejsca.
Nikogo nie obchodzi³o, gdzie siê
znajdziemy, dla nich mogliœmy spaæ
na ulicy. Na szczêœcie przys³ali nam
z domu pieni¹¿ki i kupiliœmy jurtê.
Konstrukcja by³a z trzciny, a z wierzchu i z wewn¹trz oklejona by³a glin¹.
Wtedy te¿ dostaliœmy w³asn¹
25.arow¹ dzia³kê. To jest du¿o. Ziemia tam jest bardzo gliniasta. W
sezonie wody nie brakowa³o. Gorzej by³o, gdy zamykali ju¿ ten kana³
g³ówny. Wtedy trzeba by³o kopaæ
studzienki i jakoœ sobie radziæ, a nie
chodziæ z koromys³ami (wiadrami
na plecach) kilometr czy dalej po
wodê. To nie by³ problem.
Zanim szliœmy do pracy na 7.
rano, obrabialiœmy z bratem tê
dzia³kê, bo to ju¿ nasze by³o, dla
siebie. Mieliœmy ju¿ w³asne pomidory, wszytko by³o ju¿ swoje.
Wszytko piêknie ros³o, nie trzeba
by³o ani nawozu, ani nic. Po polach
ros³y pomidory, arbuzy...
Babcia nie wytrzyma³a
Ale nasza babcia w tej jurcie ¿y³a
tylko do jesieni. Zmar³a na zawa³.
Nie wytrzyma³a tego biedna. Moja

siostra mia³a piêæ lat i z babci¹ by³a
w jurcie. To by³o w paŸdzierniku,
babcia siedzia³a przy fasolce i j¹
³uska³a i przy tej fasolce zmar³a. Z
mam¹ i bratem by³am w polu i zbieraliœmy bawe³nê. W paŸdzierniku
zbiera siê jeszcze takie zielone kuleczki, a póŸniej przewozi siê je do
rozgrzanych hal, w których dojrzewaj¹, pêkaj¹ i wychodzi z tego bawe³na. Na pole przybieg³ ch³opiec,
tubylec – Kazach i zacz¹³ wo³aæ do
mamy: „Stiepanida, Stiepanida bystrej mama umar”. Oni tak Ÿle po
rosyjsku mówili. Gdy przybieg³yœmy, zobaczy³yœmy, ¿e babcia nie
¿yje. Gdzie tam lekarze, pogotowie!? Kto to wiedzia³, ¿e coœ takiego nawet istnieje? Pochowana zosta³a bez trumny. Tam drzewa nie
rosn¹. Tylko trzciny i gdzieniegdzie
topole. Rozpacz. Dali nam wóz ko³choŸny, ¿eby zawieŸæ babciê na
cmentarz. U nich taka wiara, ¿e bez
trumien chowaj¹. Byliœmy sami i
trochê s¹siadów przysz³o. Straszne
to by³o. Ona by³a ca³¹ nasz¹ podpor¹. Gdy przychodziliœmy z pola,
to ju¿ zawsze coœ ugotowa³a, przyjê³a nas, porozmawia³a z nami, zawsze mia³a pe³niê ¿ycia w sobie.
Zima zaczyna³a siê tam od grudnia do lutego. Opa³em by³y krzewy
bawe³ny. Krzewy s¹ bardzo twarde, na
kolanie nie prze³amie siê tego. Na
zimê musieliœmy naznosiæ bardzo
wysoki stóg, wy¿szy ni¿ moja czereœnia. S¹ specjalne sierpy, ale przewa¿nie z korzeniami, na plecach znosiliœmy. Stawialiœmy na podwórkach.
Lepszy czas
Nam pocz¹tkowo bardzo przykrêcali œrubê. Przepracowaliœmy
lato, a w sierpniu ju¿ bawe³nê siê
zbiera³o. Piêknie to wygl¹da, takie
bia³e du¿e pompony, gdy bawe³na
siê rozpuœci na s³oñcu. Mieliœmy
takie du¿e fartuchy, sz³o siê i zbiera³o do nich. Ju¿ nam wtedy dosyæ
dobrze p³acili, zale¿a³o od iloœci zebranej bawe³ny. Ju¿ nas docenili.
Cdn. mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Powiat ³obeski
Ciuszki dzieciêce 0-12 mcy. Sprzedam Tanio! Tel. 508 591 529. Do
obejrzenia w Radowie ma³ym
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691 686
772.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam NISSAN PRIMERA 2,0
SLX, r. 1994 XII, ABS, poduszka kierowcy, elektryczne szyby, lusterka,
klima, radio, alufelgi + ko³a zimowe,
centralny zamek, kolor bordowy.
Cena 6000 z³. Do uzgodnienia. Tel.
607 722 249, 91 397 20 29.

Reklama
Tel./fax
091
3973730

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Poszukujê lokalu w centrum £obza
ok. 30 mkw. z wejœciem od ulicy. Tel.
513 101 486.

Tynki maszynowe, p³yty KIEKA,
malowanie, szpachlowanie, adaptacja poddaszy. Tel. 792 432 318.

NIERUCHOMOŒCI

SM „WÊGORZYNIANKA” sprzeda
lokal (kawalerka) o pow. 18,2 mkw.
Informacje tel. 091 397 15 15.

INNE
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Sprzedam dom w £obzie, pow. 107
mkw. z dzia³k¹ 503 mkw., budynki
gospodarcze, gara¿. Cena 220 tys.
Z³ do negocjacji. Tel. 662 012 049.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 5.082 mkw. z mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza. Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.
Sprzedam pó³ domu, parter, o pow.
73 mkw. wraz z dzia³k¹ o pow. 304
mkw. w Gryficach przy ul. 1 Maja 31.
Tel. 693 140 441 lub 601 823 831.

Powiat gryficki
Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Region
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Szukam mieszkania do wynajêcia
lub kawalerki w £obzie. Tel. 788 681
988.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
3 piêtro, centrum £obza. Tel. 509
071 659.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 67 mkw. – 3 pokoje, drugie
piêtro, przy ul. Wybickiego. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 853 909.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat drawski

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

Sprzedam mieszkanie w Zarañsku, w³asnoœciowe, bezczynszowe, 60,82 mkw w bloku, I piêtro, 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, WC,
przedpokój, piwnica, ogrzewanie
w³asne gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 094 363 45 36.

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

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

Z³ocieniec – sprzedam mieszkanie , parter, 32 mkw, 1 pokój,
kuchnia, WC, korytarz, du¿y balkon. Tel. 509 588 042.
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Spotkanie integracyjne Od biernoœci do aktywnoœci
z wychowankami
Domu Dziecka
Dnia 27 maja br. grupa klasy
„0” ze Szko³y Podstawowej z Dobrej odwiedzi³a Dom Dziecka w
Stargardzie Szczeciñskim, gdzie
zapozna³a siê ze swoimi rówieœnikami.
Aby bardziej uatrakcyjniæ spotkanie, ca³a grupa maluchów wyruszy³a autokarem do Gospodarstwa
Agroturystycznego p. Anny i Przemys³awa Borowickich w Dobrkowie, gdzie odby³a siê impreza integracyjna, w programie której by³y:
przeja¿d¿ka bryczk¹, jazda konna,
karmienie zwierz¹t, poczêstunek,
konkursy i zabawy.
Ostatnim punktem programu
by³o zwiedzanie Szko³y Podstawo-

wej w Dobrej przez dzieci z Domu
Dziecka. Po zwiedzeniu szko³y
wszystkie dzieci zosta³y obdarowane paczkami ze s³odyczami. Po spotkaniu w szkole odwieŸliœmy zaproszonych goœci do ich placówki. Pomys³odawc¹ i organizatorem tego
spotkania by³a p. Barbara Kata, która poprzez swoje dzia³anie chcia³a
uwra¿liwiæ uczniów swojej klasy na
potrzebê niesienia pomocy innym
oraz daæ wychowankom Domu
Dziecka wiele radoœci, ciep³a i w jak
najlepszy sposób umiliæ spêdzony
wspólnie czas.
Ca³oœæ imprezy integracyjnej
sponsorowali rodzice dzieci z klasy
„o”.
(o)

(POWIAT). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
jest liderem projektu „Pomó¿ sobie
- od biernoœci do aktywnoœci”. Realizowany jest w partnerstwie z
Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej powiatu ³obeskiego, a wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki:
Priorytet VI Promocja Integracji
Spo³ecznej.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 795 924 z³, a wk³ad w³asny
PCPR i poszczególnych gmin - 10
proc. Do projektu przyst¹pi³y 63
osoby, w tym: w PCPR £obez 8 osób
usamodzielnianych z rodzin zastêpczych i placówek oraz 15 osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu
³obeskiego, w Oœrodkach Pomocy
Spo³ecznej 40 osób d³ugotrwale
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie w projekcie dla
swojej grupy uczestników zaplanowa³o szereg dzia³añ maj¹cych na
celu poprawê dostêpu do rynku pracy osobom zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych i
spo³ecznych. Ka¿dy z uczestników
projektu zostanie objêty wsparciem
specjalistów tj. pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego. Osoby
usamodzielniane odbêd¹ indywidualne kursy zawodowe, kurs prawa
jazdy kat. B. Natomiast osoby niepe³nosprawne wezm¹ udzia³ w
warsztatach treningowych, arteterapii oraz w ramach integracji wyjad¹
do Warsztatów Terapii Zajêciowej
do jednego z powiatów woj. zachodniopomorskiego.
Ponadto
PCPR w £obzie przewidzia³ zorganizowanie wyjazdów integracyjnych i kulturoznawczych dla 23
uczestników projektu.
op

Miss promowa³a powiat
(KATOWICE). W dniach od
22 do 24 maj¹ powiat
³obeski promowa³ siê na
Dniach Województwa
zachodniopomorskiego w
Katowicach.
Pierwsza edycja Dni Województwa w Polsce odby³a siê w Poznaniu
w 2007 r, w roku ubieg³ym we Wroc³awiu a w tym roku w Katowicach

pod has³em: „Morze na ul. Mariackiej”. W roku przysz³ym województwo zachodniopomorskie zaprezentuje siê w Berlinie.
Dni Województwa Zachodniopomorskiego to wydarzenie promuj¹ce region pod wzglêdem turystycznym, gospodarczym jak i kulturalnym. Jego organizatorem jest
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat ³obeski promowa³a Miss Polski
Klaudia Ungermann.
mm

„Spotkania” w DPS w Resku
Dom Pomocy Spo³ecznej w
Resku oraz Stowarzyszenie
„Wspó³istnienie”, z siedzib¹
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Resku, ju¿ po raz kolejny
organizuj¹ cykliczn¹ imprezê
integracyjn¹ dla osób niepe³nosprawnych „Spotkania”...

Uroczyste „Spotkanie... 60 lat
minê³o...” odbêdzie siê 5 czerwca
br. na terenie Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Wyj¹tkowoœæ tego
„Spotkania...” wynika z kilku wa¿nych faktów: 64 rocznicy istnienia
Domu, uroczystego otwarcia nowo
wybudowanego obiektu, 5-lecia
funkcjonowania Stowarzyszenia

„Wspó³istnienie”, z siedzib¹ w DPS
w Resku.
W imprezie integracyjnej „Spotkanie... 60 lat minê³o...” weŸmie
udzia³ oko³o 600 osób (osoby z zaburzeniami psychicznymi ze œrodowiska lokalnego, Warsztatów Terapii Zajêciowej, Domów Pomocy
Spo³ecznej i Samopomocy z województwa zachodniopomorskiego
oraz zaproszeni goœcie z kraju i zagranicy).
„Spotkania...” rozpoczn¹ siê o
godz. 13.00 powitaniem goœci. O
13.30 odbêdzie siê prezentacja multimedialna o dzia³alnoœci Domu, a o
14:30 nast¹pi uroczyste otwarcie i
poœwiêcenie nowo oddanego do
u¿ytkowania ³¹cznika. Imprezê zakoñczy o godz. 22.30 pokaz fajerwerków.
(r)
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Miêdzynarodowa konferencja historyczna
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku
27 i 28 maja 2009 r. w Resku
odby³a siê miêdzynarodowa konferencja historyczna na temat:
Historia Reska od œredniowiecza
do wspó³czesnoœci. Udzia³ wziêli
goœcie z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski. Byli to przedstawiciele œrodowisk naukowych,
wydawnictw, dyrektorzy i przedstawiciele szkó³, dawni nauczyciele - pani dyrektor El¿bieta Nagórny i pani Maria Sêkowska oraz
m³odzie¿. Okazj¹ do zwo³¹nia
konferencji by³o wydanie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech
publikacji dotycz¹cej powiatu reskiego.
Spotkanie rozpoczê³o siê póŸnym wieczorem 27 maja 2009 r.
przedstawieniem pt. „Dzieje mieszkañców Reska”, w wykonaniu
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Szko³y Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Miejskiego w
Resku. Przedstawienie plenerowe
ukazywa³o ¿ycie mieszkañców Reska na prze³omie wieków – od momentu panowania rodu Vidantów i
Borków a¿ do wspó³czesnoœci.
Aktorzy w pe³ni oddali klimat
tamtych czasów oraz prze¿ycia towarzysz¹ce mieszkañcom Reska w
czasach biedy, zarazy, po¿aru, koniecznoœci porzucenia wszelkiego
dobytku i ucieczki z miasta. Zaprezentowali przekrój wszystkich
mieszkañców - ich zajêcia i zabawy.
Poruszony zosta³ tak¿e legendarny
w¹tek dotycz¹cy œmierci Barnima II
i jego piêknej ¿ony.
Stroje z poszczególnych epok,
rekwizyty i ¿ywe zwierzêta odzwierciedli³y codzienne ¿ycie
mieszkañców. Efekty specjalne i
elementy scenografii oraz muzyka
wzmocni³y w³aœciwy odbiór ówczesnej rzeczywistoœci.
„¯ycie mieszkañców Reska” to

wspania³a lekcja historii regionalnej, zarówno dla ludzi m³odych, jak
i starszego pokolenia.
W³aœciwe obrady rozpoczê³y siê
28 maja o godz. 9.00 w Liceum w
Resku. Konferencjê rozpocz¹³
wspó³organizator burmistrz Reska
pan Arkadiusz Czerwiñski, który
powita³ goœci i podkreœli³ uniwersalny charakter spotkania. Nastêpnie g³os zabra³ pan Joachim von Wedel, który przedstawi³ cel spotkania.
W konferencji udzia³ wziê³a
mieszkanka Reska pani Helena Dutkiewicz, która tu siê urodzi³a, ukoñczy³a szko³ê podstawow¹, œredni¹ i
wychowa³a dzieci. Przedstawi³a historiê swojego ¿ycia, która wzruszy³a s³uchaczy.

Po oficjalnym otwarciu przedstawiono 6 referatów. Pani dr
Vita von Wedel przedstawi³a
¿ycie swojej rodziny na ziemiach
Pomorza Zachodniego i w Niemczech. Referaty wyg³osili: dr Paul
Stenberg ze Stanów Zjednoczonych, Pan Schmechel, Pan Hanneman. Wyst¹pienia t³umaczy³a
Pani Sabina Dutkiewicz i Hania

Ciebiera. Natalia Gajdzis zaprezentowa³a fragmenty pamiêtnika
Geisslera - nauczyciela w szkole
reskiej oraz pastora Ernesta Jungflausa. Weronika KuŸmiñska z
Gimnazjum w Resku zaœpiewa³a
piosenki, co by³o mi³ym akcentem ca³oœci.
Wszystkie referaty i inne nieznane informacje o Resku i powiecie

zosta³y umieszczone w publikacji
„Tajemnice ziemi reskiej”. Ka¿dy
uczestnik konferencji otrzyma³ tê
ksi¹¿kê.
W czasie przerwy uczestnicy
ogl¹dali z zainteresowaniem wystawê pt. „Resko i powiat w dokumencie” - przygotowan¹ przez pani¹
Agatê Popielarz, m³odzie¿ Liceum i
Szko³y Podstawowej w £osoœnicy
(makiety). Po przerwie uczestnicy
zapoznali siê z krótkim filmem dotycz¹cym powiatu ³obeskiego i gminy Resko.
Na koniec by³y podziêkowania i
na rêce dyrektor pani Ma³gorzaty
Bia³y z³o¿one zosta³y prezenty- obraz z najstarszym obrazkiem Reska,
kola¿ z odpowiednio dobranymi starymi fotografiami, które umieszczono w ramie, przedstawiaj¹ce Resko przed II wojn¹ œwiatow¹, zniszczeniami.
Konferencja trwa³a do godziny
14.10. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci co
do roli konferencji na temat ma³ej
ojczyzny. Wszyscy na pewno uzyskali wiele informacji na temat regionu, w którym mieszkaj¹.
Organizatorzy konferencji
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Misje w parafii Najœw. Serca Pana Jezusa w £obzie
1. Czym s¹ misje? Misj¹ nazywa siê poselstwo, które sprawuje
wys³annik w imieniu swojego prze³o¿onego. Misja œwiêta - to poselstwo kap³anów, którzy w imieniu
Boga przychodz¹ do parafii, aby
wszystkim ludziom g³osiæ nieskoñczone mi³osierdzie Bo¿e i nieœæ
pokój ludziom dobrej woli. Ci wys³añcy Boga maj¹ przez modlitwê i
pokutê, przez kazania i s³uchanie
spowiedzi odrodziæ na duszy ca³¹
parafiê i zanieœæ ¿ycie nadprzyrodzone do najdalszych jej zak¹tków.
Misja œwiêta - to czas ³aski. Podczas
misji niebo otwiera siê nad parafi¹ i
fale zmi³owañ Bo¿ych dzieñ i noc
sp³ywaj¹ na dusze ludzkie, aby
umocniæ w nich wiarê, obudziæ ufnoœæ, rozpaliæ mi³oœæ.
2. Dla kogo s¹ misje? Najpierw
dla katolików wiernych Bogu i
Koœcio³owi, aby jeszcze bardziej
przejêli siê mi³oœci¹ ku Ojcu Niebieskiemu. „Kto jest sprawiedliwy, niech bêdzie jeszcze sprawiedliwszy, a œwiêty niechaj siê jeszcze uœwiêci” (Ap.22.11). Nastêpnie dla oziêb³ych, ¿eby siê poprawili z niedbalstwa. „To mówi Pan:
Znam twoje czyny, ¿e ani zimny,
ani gor¹cy nie jesteœ... B¹dŸ wiêc
gorliwy i nawróæ siê” (Ap.
3.15,19). Wreszcie dla tych, którzy zapomnieli ju¿ drogi do Ko-

œcio³a. Mówi Pan Bóg: „Ja nie
pragnê œmierci wystêpnego, ale
jedynie tego, aby wystêpny zawróci³ ze swej drogi i ¿y³” (Ez 33,11).
Najwiêksi grzesznicy mog¹ liczyæ
na mi³osierdzie Bo¿e, bo nie ma
grzechu, który by nie móg³ byæ odpuszczony podczas misji. „Choæby grzechy wasze by³y jak szkar³at, jak œnieg wybielej¹” (I¿ 1,18).
3. Misje œwiête s¹ dla wszystkich. Kto tylko ma duszê nieœmierteln¹, ten mo¿e i powinien z
misji skorzystaæ. „Kiedy ja nie
mam czasu na misjê...” A mo¿e i
umrzeæ nie bêdziesz mia³ czasu?
Gdy œmieræ zapuka do drzwi twoich, nic nie pomog¹ wymówki:
„Czasu nie mam...”. Iœæ trzeba! A
dok¹d? Na s¹d Bo¿y! Z czym¿e
pójdziesz? Jaka bêdzie œmieræ
twoja, je¿eli teraz zmarnujesz
³askê misji œwiêtej? Mo¿e to ju¿ po
raz ostatni Pan Bóg przemawia do
ciebie? Mo¿e za kilka tygodni, a
mo¿e - kto wie? za kilka dni- czasu
nie bêdzie ju¿ wiêcej dla ciebie bo
wiecznoœæ twoja siê zacznie...
Rozwa¿ to dobrze!
4. Co mi da udzia³ w misjach
œwiêtych? Oczyszczenie serca z
grzechów, ³askê uœwiêcaj¹c¹, przyjaŸñ Bo¿¹, spokój duszy, œwiat³o w
trudnoœciach ¿yciowych, b³ogos³awieñstwo Bo¿e, si³ê do wytrwania w

dobrym, zgodê w rodzinach i ca³ej
parafii.
5. Co zrobiæ? Otwórz Jezusowi
swoje serce, gdy¿ On podczas misji
staje u drzwi twojego serca „Oto
stojê u drzwi i ko³aczê: jeœli kto
pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy,
wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze mn¹” (Ap. 3,20). Podziêkuj Mu, ¿e raczy³ zbli¿yæ siê do
ciebie i do krewnych twoich. Proœ go
o dalsz¹ opiekê. Skar¿y³ siê Jezus do
Aposto³ów: „Dotychczas o nic nie
prosiliœcie w imiê moje. Proœcie, a
otrzymacie, aby radoœæ wasza by³a
pe³na” (J 16,24). Proœ wiêc Ojca
Niebieskiego przez zas³ugi Jezusa
Chrystusa, o dobre natchnienie, o
skruchê, o szczeroœæ na spowiedzi,
o poprawê ¿ycia. Zerwij ze z³em!
Dzisiaj jeszcze pogódŸ siê z tymi,
którym przykroœæ wyrz¹dzi³eœ.
„Niech nad waszym gniewem nie
zachodzi s³oñce”(Ef. 4,26). Napraw krzywdê, ile tylko mo¿esz. Zaprzestañ odwiedzania osób, które s¹
dla ciebie okazj¹ do grzechu. „ Jeœli
wiêc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je i odrzuæ
od siebie. I jeœli prawa twoja rêka
jest ci powodem do grzechu, odetnij
j¹. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich cz³onków,
ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o byæ
wrzucone do piek³a” (Mt 5,29-30).

6. Zachêæ krewnych i przyjació³, ¿eby z misji skorzystali. Bóg
hojnie ci wynagrodzi tê gorliwoœæ o
zbawienie bliŸnich: „Kto nawróci³
grzesznika z jego b³êdnej drogi, wybawi duszê jego od œmierci”
(Jk.5.20). Pokutuj! Misja œwiêta jest
sol¹ w oku pijakom i rozpustnikom,
którzy wymawiaj¹ siê od misji i od
przyjêcia ³aski Bo¿ej, gdy¿ nie chc¹
wydobyæ siê ze swych zastarza³ych
na³ogów: Opanowa³ ich duch nieczysty, którego nie mo¿na inaczej
wypêdziæ - mówi sam Pan Jezus -jak
tylko przez post i modlitwê (Mt
17,21).
Powstrzymaj siê na czas misji od
zabaw i rozrywek, zadaj sobie jakieœ
drobne umartwienie w zakresie posi³ku, napoju, ciekawoœci, niecierpliwoœci. Pokutuj za tych, którzy
pokutowaæ nie chc¹. Zorganizuj tak
swoje zajêcia, byœ ka¿dego dnia
uczestniczy³ w misji. „Kto siê do
mnie przyzna przed ludŸmi i do tego
przyznam siê i Ja przed Ojcem
moim” mówi Jezus (Mt 10,32).
Mów do Niepokalanej Patronki
grzeszników: „O Maryjo bez grzechu poczêta, módl siê za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy, a szczególnie za tymi, którzy siê do Ciebie
nie uciekaj¹”.
Misjonarze Ksiê¿a Sercanie

Program misji w parafii NSPJ w £obzie od 7 do 19 czerwca 2009 r.

„Najœwiêtsze Serce Bo¿e ofiarujemy Ci ca³y £obez”
Niedziela 07.06.2009 r.
godz. Mszy œw. 7,00; 9,00;
10,30 m³odzie¿;
12,00 dzieci szkolne;
13,30;
15,00 dzieci komunijne i m³odsze;
18,00.
17,00 nabo¿eñstwo czerwcowe nauka stanowa dla kobiet (matki
dzieci komunijnych i bierzmowanych);
18,30 nauka stanowa dla mê¿czyzn (ojcowie dzieci komunijnych i bierzmowanych);
Poniedzia³ek: 08.06.2009 r.
Pozwólcie dzieciom przychodziæ
do mnie.
9,00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ i nabo¿eñstwo dla ma³ych dzieci (zapraszamy dzieci z przedszkola);
18,00 nabo¿eñstwo czerwcowe;
18,30 Msza œw. z kazaniem ogólnym;
20,00 spotkanie z m³odzie¿¹ – od
gimnazjum po m³odzie¿ pracuj¹c¹.
21,00 Apel Jasnogórski – przynosimy œwiece.
Wtorek 09.06.2009 r.
Chrystus jest z ludŸmi cierpienia.
9,00 Msza œw. i nabo¿eñstwo dla

chorych oraz starszych (organizujemy dojazd - zg³aszamy chorych, których ma odwiedziæ misjonarz).
16,30 wszystkie dzieci
18,30 nabo¿eñstwo przeb³agalne
do Serca Pana Jezusa z komuni¹.
20,00 m³odzie¿ szkolna i pracuj¹ca;
21,00 Apel Jasnogórski.

Msze œw. w koœciele: g. 7,00; 9,00
i 18,00
Plac 3 Marca - godz. 10,00 - Intronizacja Serca Jezusowego. Do
Serca Jezusowego id¹ stany i
podczas ofiarowania sk³adaj¹ 1
czerwon¹ ró¿ê.
21,00 Apel Jasnogórski - podziêkowanie Maryi.

Œroda: 10.06.2009 r.
Dzieñ Sakramentu pokuty i pojednania
SpowiedŸ: od godz. 8,00 – 10,00;
od 16,00 – 18,30 i od 19,30 – 20 30;
9,00 Msza œw. z nauk¹.
11,00 nabo¿eñstwo za zmar³ych
na cmentarzu (znicze i kwiaty)
16,30 Msza œw. dla dzieci szkolnych.
18,00 nabo¿eñstwo czerwcowe;
18,30 Msza œw. dla doros³ych;
20,00 Msza œw. dla m³odzie¿y;
21,00 Apel Jasnogórski.

Pi¹tek: 12.06.2009 r.
Dom, gdzie czciæ bêd¹ obraz Serca Mego, zas³ynie z b³ogos³awieñstwa Bo¿ego - obietnica
Pana Jezusa
9,00 Msza z odnowieniem œlubów
ma³¿eñskich.
16,30 dzieci;
18,00 nabo¿eñstwo czerwcowe;
18,30 Msza z odnowieniem œlubów ma³¿eñskich.
21,00 Apel Jasnogórski w rodzinach - przy o³tarzyku Serca Pana
Jezusa.

Czwartek: 11.06.2009 r. - Bo¿e
Cia³o
Serce Bo¿e poœwiêcamy Ci ca³y
£obez.
„Mi³oœæ i zgoda zagoœci, bo z³¹czê was moc¹ Mi³oœci” - obietnica
Serca Jezusowego:

Sobota: 13.06.2009 r.
Podziêkujmy Matce Bo¿ej za misje Serca Pana Jezusa.
9,00 Msza œw. z nauk¹ Maryjn¹;
18,30 Msza œw. z nauk¹ i b³ogos³awieñstwem kierowców i poœwiêcenie pojazdów.

Pi¹tek: 19.06.2008 - Uroczystoœæ Najœw. Serca Pana Jezusa
odpust - zakoñczenie misji w parafii.
Misje w koœcio³ach i kaplicach
filialnych.
Niedziela 7.06.2008 r.
Dobieszewo godz.12,00 rozpoczêcie misji;
poniedzia³ek - œroda godz.17,00
pi¹tek: Bo¿e Cia³o godz.16,00 Intronizacja Serca Jezusowego.
Misje w pozosta³ych miejscowoœciach:
Niedziela 14.06.2008
godz. 9,00 Karnice, Karwowo
godz. 10,30 Dalno, Strzmiele,
godz. 12,00 Smorawina. Grabowo;
poniedzia³ek, wtorek, œroda;
czwartek;
godz. 16,00 Strzmiele i Smorawina;
godz. 17,30 Dalno i Karnice;
godz. 19,00 Grabowo i Karwowo.
19.06.2008 - Uroczystoœæ Najœw.
Serca Pana Jezusa - odpust w
£obzie - zakoñczenie misji.
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XXIII Biegi Tomasza Hopfera

Zaciête biegi, œwietna atmosfera
(£OBEZ) 25 maja br.
odby³y siê na Stadionie
Miejskim w £obzie XXIII
£obeskie Biegi o Memoria³
Redaktora Tomasza
Hopfera. S³oneczna
pogoda i zaciêta walka
sportowa pozwoli³y
prze¿yæ dzieciom ten
dzieñ w szczególnym
nastroju.
Ju¿ dawno na widowni ³obeskiego stadionu nie by³o tylu kibiców.
Trybuny zape³ni³y siê dzieæmi bior¹cymi udzia³ w Biegach Hopfera,
dopinguj¹cymi ich kolegami i kole¿ankami oraz rodzicami, chocia¿
nielicznymi, ale niektórzy przyszli
wspomagaæ swoje pociechy.
Znicz Olimpijski zapali³ Marcin
Grynkiewicz, obecnie nasz najbardziej utalentowany i utytu³owany
lekkoatleta. Pierwszy bieg „wypuœci³” brat Tomasza Hopfera – Maciej Hopfer, który po raz trzeci ju¿
zawita³ £obza. W tym roku z synem
Tomaszem. By³a nasza s³awna Miss
Polonia Klaudia Ungermann. Przyjechali ze Szczecina dyrektor Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Maciej
Kuduk i wiceprezes LZS Tomasz
Paciejewski. Goœcie, wraz z wicestarost¹ Ryszardem Brodziñskim i
Zdzis³awem Bogdanowiczem, wrêczali naszym m³odym sportowcom
medale, dyplomy i gratulowali im
sportowych zwyciêstw. Biegi by³y
zaciête, doping mocny – œwietna
sportowa atmosfera i zabawa. Ka¿da zwyciêska trójka w poszczególnych biegach nagradzana by³a dyplomem, medalem oraz nagrod¹
rzeczow¹. Na koniec ustawi³a siê
kolejka do naszej Miss Klaudii po
autografy.
Wyniki poszczególnych
biegów:
Szko³y podstawowe:
Klasa I
Dziewczynki: 1. Karolina Puch,
2. Marlena Zagozda, 3. Monika
Perzyñska.
Ch³opcy: 1. Bartek B³oñski, 2.
Grzegorz Latocha, 3. Jakub Kulik.
Klasa II
Dziewczynki: 1. Julia Popiela,
2. Klaudia Urbañska, 3. Magda Kowaliñska.
Ch³opcy: 1. Marcel Bugajewski,
2. Bartosz Jêdrzejewski, 3. Patryk
Zadro¿ny.
Klasa III
Dziewczynki: 1. Marcelina Ka-

miñska, 2. Wiktoria Œwi¹tek, 3.
Magdalena Lisik.
Ch³opcy: 1. Kacper Chodyna,
2. Wojtek B³ystko, 3. Aron Stasiak
Klasa IV
Dziewczynki: 1. Renata ¯urawska, 2. Julia Szewczyk, 3. Dagmara
Pi³at.
Ch³opcy: 1. Kacper Ga³an,
2. Mateusz Knapek, 3. Mateusz
£akomy.
Klasa V
Dziewczynki: 1. Dagmara Wêzik, 2. Laura Deuter, 3. Karolina
Przeradzka.
Ch³opcy: 1. Pawe³ Molenda, 2.
Mi³osz Rapacz, 3. Kacper Bednar.
Klasa VI
Dziewczynki: 1. Marcelina Kamiñska, 2. And¿elika Hubicka, 3.
Patrycja Dylon.
Ch³opcy: 1. Grzegorz Kochanowski, 2. Alan Kubala, 3. Micha³
Majchrzak.
Gimnazjum
Klasa I
Dziewczynki: 1. Ewelina
£owkiet, 2. Daria £a¿ewska, 3.
Marta Lisik.
Ch³opcy: 1. £ukasz £achoñski,
2. Pawe³ Ciszewski, 3. Szymon
Fronczuk.
Klasa II
Dziewczynki: 1. Justyna Romej,
2. Anna D¹bro, 3. Justyna Michalak.
Ch³opcy: 1. Krzysztof Kraus, 2.
Adrian Ka³apacki, 3. Arek Nowak.
Klasa III
Dziewczynki: 1. Ewelina Manel, 2. Beata Jurczenko, 3. Magda
Ignacenko.
Ch³opcy: 1. Mateusz Hlib, 2.
Adam Grynkiewicz, 3. Dominik
Zduñczyk.
Organizatorami tego wydarzenia
byli: Zarz¹d Wojewódzki Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie,
Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie, Urz¹d Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie, Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie i
KS „Hutnik” w Szczecinie.
(r)
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UNIHOKEJOWE ZMAGANIA W DOBREJ

„ Warto byæ aktywnym-rozwijanie kompetencji kluczowych
poprzez zajêcia pozalekcyjne w
Gminie Dobra”
W dniu 25 maja odby³ siê w
Dobrej turniej unihokeja organizowany w ramach programu zajêæ
pozalekcyjnych. W turnieju wystartowa³y zespo³y ze szkó³ podstawowych : Tuczno, Wierzcho-

wo, Maszewo, £osoœnica, Pêzino,
Dobra. W czasie turnieju rozegrano 15 spotkañ, które sta³y na bardzo wysokim poziomie, wszyscy
uczestnicy wykazali siê du¿ymi
umiejêtnoœciami technicznymi.
Po zakoñczeniu turnieju Pani Barbara Wilczek –Burmistrz Dobrej
oraz Pani Urszula Ko³odziejczykkoordynator projektu w gminie
wrêczy³y wszystkim uczestnikom

turnieju medale, dyplomy oraz
puchary i dyplomy dla zespo³ów.
Dla wszystkich zawodników przygotowany zosta³ posi³ek oraz napoje. Zwyciê¿y³ zespó³ ze Szko³y
Podstawowej w Wierzchowie.
Dalsze miejsca zajê³y zespo³y z
Maszewa, Tuczna, Pêzina, Dobrej
oraz £osoœnicy. Ca³y turniej przebiega³ w sportowej atmosferze.
Szko³a Podstawowa w Dobrej

Prowadzili, ale nie utrzymali
MEWA Resko – KORONA Stuchowo 1:1 (1:0)
W minion¹ sobotê Mewa pojecha³a
na mecz z Koron¹ do Stuchowa. Ju¿ w
3 minucie by³o 0:1. Sêdzia podyktowa³
rzut wolny poœredni (za u¿ywanie wulgaryzmów) dla dru¿yny Mewy. Do pi³ki
ustawionej na 18 metrze podeszli Dariusz Kêsy i Miros³aw Pietrowski. Uderzy³ Pietrowski, a pi³ka odbita od jednego z obroñców wpad³a w okienko bramki Korony. Gospodarze pomimo wysi³ków nie zdo³ali doprowadziæ do remisu
w
tej
czêœci
spotkania.
W drugiej po³owie Korona odkry³a siê,
co spróbowali wykorzystaæ reszczanie.
Pierwsz¹ stuprocentow¹ okazjê móg³

mieæ £ukasz Grygiel, jednak Radek
Cytowicz zagra³ mu „za plecy” i nic z
tego nie wysz³o. W odpowiedzi jeden z
pi³karzy Korony min¹³ czterech zawodników Mewy, ale w sytuacji sam na sam
z bramkarzem uderzy³ prosto w niego.
W 70 min. w polu karnym Korony pi³kê
przej¹³ Grygiel. Po miniêciu zwodem
dwóch obroñców uderzy³ w d³ugi róg
bramki, jednak futbolówka odbi³a siê
od s³upka, ale dopad³ do niej Cytowicz,
jednak znakomita interwencja bramkarza uratowa³ Koronê od straty bramki.
Po tej akcji Mewa, graj¹c pod wiatr,
opad³a ju¿ trochê z si³. W 84 minucie do

Po¿egnania z lig¹
Ten sezon pi³karski przejdzie do
historii powiatowej pi³ki no¿nej, jako
niespotykany sezon ligowych przetasowañ. Sarmata Dobra konsekwentnie zmierza do IV ligi. Wygra³a 3:0 z
Mieszkiem Mieszkowice (po bramkach Kamiñskiego, Bonifrowskiego i
Kieruzela) i wystarcz¹ jej dwa zwyciêstwa w ostatnich czterech kolejkach,
by cieszyæ siê awansem. Mam nadziejê, ¿e to siê uda, bo bêdzie triumf rzetelnoœci i dyscypliny w pi³karskim
rzemioœle i przyk³ad, co i jak nale¿y
robiæ, by dobrze bawiæ siê w pi³kê,
Sparta Wêgorzyno przegra³a na
w³asnym boisku z Poloni¹ P³oty, która
szybuj¹c w dó³ tabeli ocknê³a siê w
porê, nie chc¹c wyl¹dowaæ w okrêgówce. Taki los czeka Spartê Wego-

rzyno, je¿eli nie zagra rzutem na taœmê. Niestety, spadek spadnie na barki nowego zarz¹du klubu, który powo³a³ siê sam z ambitn¹ pani¹ prezes w
bli¿ej niewiadomych celach. Je¿eli
pani prezes myœla³a, ¿e bêdzie b³yszczeæ, to chyba nie przewidzia³a, co
jeszcze j¹ czeka.
Trzecie przesuniêcie w tabelach
nast¹pi za spraw¹ Radovii, która ju¿
raczej nie ma szans na utrzymanie w
okrêgówce. Nie wiem, czy pomog³y,
czy bardziej zaszkodzi³y jej recenzje
prasowe t³umacz¹ce przegrane mecze
brakiem szczêœcia i indolencj¹ sêdziów. Szkoda, bo to ca³kiem niez³a
ekipa, ale chyba zabrak³o w porê opamiêtania i zmian w funkcjonowaniu
klubu.
KAR

remisu doprowadzi³ Arkadiusz Paw³owski. Po rzucie ro¿nym i doœæ biernej
postawie naszych obroñców umieœci³
pi³kê w d³ugim rogu bramki Buczmy.
Piêæ minut póŸniej mog³o byæ 2:1. Choæ
pi³kê do siatki skierowa³ jeden z pi³karzy Korony, sêdzia boczny wskaza³ pozycjê spalon¹. Mewa wywioz³a z trudnego terenu jeden punkt.
Mewa: Buczma - ¯urawik, Kêsy,
Ziemski, B³aszczyk, Wasiak, M. Paw³owski, Waldon, Pietrowski, Grygiel,
Cytowicz. Rezerwa: Tichanów, Konczewski, Jaworski, Mielcarek, £abas.

Wyniki i tabele
V liga Wyniki z 30 maja
Kluczevia Stargard – Woda Piast II
Rzecko 5:0, Sparta Wêgorzyno – Polonia P³oty 1:3, Mieszko Mieszkowice –
Sarmata Dobra 0:3, K³os Pe³czyce –
Odra Chojna 1:1, GKS Mierzyn – Osadnik Myœlibórz 2:4, Iskierka Szczecin –
Stal Lipiany 0:2, Arkonia Szczecin –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:1, Œwit Szczecin – Sparta Gryfice 4:2.
1. Sarmata Dobra
56 63:31
2. Sparta Gryfice
49 38:30
3. Kluczevia Stargard
48 54:29
4. Arkonia Szczecin
46 49:20
5. Œwit Szczecin
43 49:29
6. K³os Pe³czyce
36 35:39
7. Osadnik Myœlibórz
36 45:42
8. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 36 59:52
9. Woda-Piast II Rzecko 32 32:50
10. GKS Mierzyn
31 45:54
11. Polonia P³oty
29 30:40
12. Odra Chojna
29 32:48
13. Stal Lipiany
28 28:49
14. Iskierka Szczecin
27 37:59
15. Sparta Wêgorzyno
25 29:39
16. Mieszko Mieszkowice 24 21:35
Klasa okrêgowa
KP Chemik II Police – Masovia
Maszewo 1:3, Korona Stuchowo –
Mewa Resko 1:1, Ehrle Polska Dobra
Szcz. – Radovia Radowo Ma³e 2:1,
D¹brovia Stara D¹browa – Wicher
Brojce 0:3, Œwiatowid £obez – Flota II
Œwinoujœcie 0:0, Pogoñ II Szczecin –
Ina Iñsko 1:0, Fagus Ko³bacz – Pomorzanin Nowogard 2:3, Vielgovia Szczecin – Promieñ Mosty 1:4.
1. Pomorzanin Nowogard 59 72:21
2. Masovia Maszewo
53 68:39
3. Ehrle Dobra Szcz.
49 58:36
4. Flota II Œwinoujœcie 46 75:48
5. Korona Stuchowo
45 53:40
6. Wicher Brojce
43 52:37
7. KP Chemik II Police 41 53:41
8. Pogoñ II Szczecin
39 60:47
9. Ina Iñsko
38 47:36
10. Promieñ Mosty
35 47:58
11. D¹brovia Stara D¹b. 32 40:44
12. Mewa Resko
32 23:33
13. Œwiatowid £obez
29 40:48
14. Fagus Ko³bacz
25 32:48
15. Radovia Radowo M. 14 25:97
16. Vielgovia Szczecin 6 23:95

V liga
6.06.09 (sobota)
Sparta Gryfice – GKS Mierzyn
Osadnik Myœlibórz – Arkonia Szczecin
Odra Chojna – Mieszko Mieszkowice
13.30 Iskierka Szczecin – Kluczevia Stargard
17.00 Stal Lipiany - Œwit Szczecin
17.00 Polonia P³oty – Woda-Piast II Rzecko
18.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – K³os Pe³czyce
7.06.09 (niedziela)
15.30 Sarmata Dobra – Sparta Wêgorzyno

Granie w planie

Klasa A
6.06.09 (sobota)
Œwiatowid £obez – Pogoñ II Szczecin
Flota II Œwinoujœcie – Vielgovia Szczecin
Promieñ Mosty – D¹brovia Stara D¹browa
15.00 Mewa Resko – KP Chemik II Police
16.00 Wicher Brojce – Ehrle Polska Dobra Szcz.
16.00 Masovia Maszewo – Ina Iñsko
16.30 Radovia Radowo Ma³e – Fagus Ko³bacz
16.30 Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo
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KOMUNIE ŒWIÊTE W £OBZIE

I Komunia Œw. Wiktorii

I Komunia Œw. Beaty

I Komunia Œwiêta Piotra Artyma

I Komunia Œw. Mateusza

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

tygodnik ³obeski 2.06.2009 r.

Str
Str.. 19

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 2.06.2009 r.

Z³odziej w dziecinnym
³ó¿eczku
Pijani rowerzyœci
W dniu 27 maja br., na terenie
gminy Wêgorzyno, policjanci zatrzymali a¿ 4 nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwsi dwaj zostali zatrzymani w godzinach przedpo³udniowych na terenie Wêgorzyna. Kieruj¹cy rowerem Krzysztof M. mia³
0.39 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, drugi Stanis³aw G. 0.41
mg/l.
Kolejnych zatrzymano wieczorem w miejscowoœci Przytoñ. Tym
razem kieruj¹cy rowerem W³adys³aw P. mia³ 0.57 mg/l, a Zbigniew
O. - 0.49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszystkim kieruj¹-

cym grozi do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.

Z³odziej rynien zatrzymany
przez dzielnicowego
Nied³ugo cieszy³ siê sprawca
kradzie¿y rynien w £obzie przy ul.
Bema. Dzielnicowy tego rejonu
podczas s³u¿by obchodowej zauwa¿y³, ¿e na terenie by³ej bazy transportu mleczarskiego nieznany mu
mê¿czyzna pakuje do worków kawa³ki rynien. Po podjêciu interwencji okaza³o siê, ¿e jest to mieszkaniec gminy Resko, 46-letni Wies³aw
B. Sprawa kradzie¿y trafi przed s¹d,
gdzie bêdzie rozliczony za pope³nione wykroczenie.

Dachowa³ na drodze
do Drawska

Policjanci z £obza byli nie
mniej zaskoczeni ni¿ sam z³odziej,
który przed nimi ukry³ siê w dzieciêcym ³ó¿eczku.
Dzieñ wczeœniej w £obzie do
samochodu marki Ford Mondeo
w³ama³ siê z³odziej, który zabra³ radioodtwarzacz. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
bardzo szybko ustalili, ¿e sprawc¹
mo¿e byæ znany im ze swojej przestêpczej dzia³alnoœci 19-letni
mieszkaniec miasta. Poniewa¿ nie
przebywa³ w miejscu swojego za-

mieszkania, funkcjonariusze postanowili sprawdziæ adresy osób, z którymi utrzymywa³ ostatnio kontakty.
W jednym z mieszkañ podczas wykonywanych czynnoœci
zauwa¿yli, ¿e stoj¹ce w pokoju
dzieciêce ³ó¿eczko w dziwny
sposób jest ob³o¿one kocami i
ubraniami. Gdy tam zajrzeli,
spod sterty ubrañ wy³oni³ siê poszukiwany przez nich sprawca.
W chwili obecnej mê¿czyzna jest
zatrzymany i rozliczany przez
policjantów za pope³nione przestêpstwa.
(kp)

Wyrok
Sygn. Akt II K 49/09 Ds. 1288/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 maja 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: S³awa Miszel, Protokolant: st. Sekr. Katarzyna Weso³a przy
udziale As. Prok. Moniki Pot, po rozpoznaniu dnia 11.03.2009 r.,
02.04.2009 r. I 05.05.2009 r. Sprawy:

Marka Dziadury,

W dniu 28 maja br., o godz.
13.30, na drodze wojewódzkiej
£obez – Drawsko Pomorskie, dosz³o do wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki
VW Transporter wraz z przyczep¹
nagle zjecha³ na lewe pobocze,
gdzie samochód dachowa³. Z miejsca wypadku kieruj¹cy Piotr G. i
jego pasa¿er Jerzy W., obaj mieszkañcy powiatu obornickiego, z
ogólnymi pot³uczeniami zostali za-

brani do szpitala w Drawsku Pomorskim. Kieruj¹cy w momencie zdarzenia by³ trzeŸwy. W chwili obecnej trwa ustalanie wszystkich okolicznoœci zdarzenia. Œledczy miêdzy innymi wyjaœniaj¹ wersjê podan¹ przez kieruj¹cego, i¿ do wypadku dosz³o z uwagi na le¿¹c¹ w
pasie drogi liniê
wysokiego napiêcia, która by³a
w tym czasie wymieniana przez pracowników energetyki. (kp)

NAGRODA
Miesi czna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa obes
obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o: „Promocja
pobili za darmo”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez),
Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina
P³ocka (£obez)
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza Gratulujemy.

s. Stanis³awa i Marii z d. Dziadura, ur. 04 czerwca 1962 r. W Resku;
oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 01 paŸdziernika 2008 r. Oko³o godz. 19.10 w miejscowoœci Przemys³aw, gm. Resko, kierowa³ samochodem osobowym
marki Mercedes o nr. Rej. ZS 8753M, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 2,9 promila alkoholu etylowego
we krwi, naruszaj¹c jednoczeœnie na³o¿ony na niego prawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. Akt II K 575/07 z dnia
07.01.2008 r. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
na okres 4 lat, tj. O czyn z art. 178 a par. 1 kk w zb. Z art. 244 kk w zw.
Z art. 11 par. 2 kk.
II. W dniu 25 paŸdziernika 2008 r. O godz. 10.20 na drodze publicznej nr 148 Przemys³aw – Be³czna, gm. Resko kierowa³ samochodem marki Mercedes o nr. Rej. ZS 8753M, czym naruszy³ na³o¿ony na
niego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie sygn. Akt
II K 575/08 z dnia 07.01.2008 r. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 lat, tj. O czyn z art. 244 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marka Dziadurê uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanych mu czynów i tak: za czyn opisany w pkt. I aktu oskar¿enia
na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 6
(szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci zaœ zaczyn opisany w pkt. II
aktu oskar¿enia na podstawie art. 244 kk wymierza mu karê 5 (piêciu)
miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 85 kk i art. 86 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê ³¹czn¹ 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
III. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 (oœmiu)
lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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