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Studnie absurdu,
czyli równi i równiejsi
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji pod obrady radnych wp³ynê³a skarga na
burmistrza zredagowana przez pañstwo Parchimowiczów. Uznali oni, ¿e
burmistrz nie realizuje uchwa³ Rady Miejskiej i traktuje mieszkañców w
sposób wybiórczy. Radni uznali skargê za zasadn¹.

Eurowybory 2009 - wybraliœmy 4 pos³ów

£obeska frekwencja
wyborcza najni¿sza
w ca³ym kraju
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EUROWYBORY 2009

Eurowybory 2009 – PO przed PiS, SLD i PSL

Polityczny spektakl przed
nieliczn¹ publicznoœci¹
Je¿eli do wyborów nie
posz³o 23 miliony Polaków, to kogo reprezentuj¹ pos³owie w
Parlamencie Europejskim? W koñcu trzeba
to powiedzieæ – tak
niska frekwencja podwa¿a mandat spo³eczny pos³ów, którzy maj¹
reprezentowaæ Polskê
w Europarlamencie.
Ale nie tylko Polskê, bo kryzys
zaufania politycznego, a tak mo¿na
oceniæ tak nisk¹ frekwencjê, dotkn¹³ ca³¹ Europê (z wyj¹tkiem kilku krajów). Ju¿ zupe³nie Ÿle wygl¹da to w naszym okrêgu zachodniopomorsko-lubuskim (nr 13), a jeszcze gorzej w gminach naszego powiatu, gdzie frekwencja wynios³a
od 10 do kilkunastu procent.
Podajemy ostateczne wyniki
wyborów, podane przez Pañstwow¹
Komisjê Wyborcz¹.
KRAJ
Przy liczbie uprawnionych do
g³osowania 30 565 272 Polaków, w
wyborach udzia³ wziê³o 7 505 261
osób. Oddano 132 533 g³osów niewa¿nych, czyli 1,77% ogólnej liczby g³osów. G³osów wa¿nych oddano 7 497 296. Frekwencja wynios³a
24,53%.
Wybory wygra³a PO, na któr¹
zag³osowa³o 3 271 852 obywateli
(44,43% g³osów wa¿nych). PiS popar³o 2 017 607 wyborców
(27,40%). Na koalicjê SLD-UP oddano 908 765 g³osów (12,34%).
PSL uzyska³o 516 146 g³osów
(7,01%). Pozosta³e komitety nie
przekroczy³y progu wyborczego.
Platforma Obywatelska bêdzie
mia³a w Parlamencie Europejskim
25 pos³ów, PiS – 15, SLD-UP – 7,
PSL – 3.
OKRÊG nr 13 (Lubuskie i Zachodniopomorskie)
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania wynosi³a 2 168
667. Posz³o do wyborów 452 460
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Krwiodawcy
wêdkuj¹
(WÊGORZYNO). 13 czerwca
(w sobotê) nad jeziorem w Wêgorzynie odbêd¹ siê Okrêgowe Zawody w wêdkarstwie sp³awikowym im. Romana Mikszy klubów
Honorowych Dawców Krwi PCK
– £obez 2009.
Zawody rozpoczn¹ siê o godzinie 8.00. Przewidywane zakoñczenie imprezy odbêdzie siê o godzinie
16.00.
Organizatorami zawodów s¹:
Zarz¹d Rejonowy Czerwonego
Krzy¿a w £obzie, Klub HDK przy
zarz¹dzie Rejonowym PCK w
£obzie, wspó³organizatorami s¹:
zachodniopomorska Okrêgowa
Rada Honorowego Krwiodawstwa
PCK w Szczecinie, Ko³o PZW
„KARAŒ” w £obzie.

Komisja Wyborcza nr 2 w Dobrej nie mia³a du¿o pracy; Beata Wojna,
Beata Grzesiak i Edyta Storta (przew.) czekaj¹ na wyborców.

osób. Kart niewa¿nych by³o 347.
Kart wa¿nych by³o 451 861, czyli
frekwencja wynios³a 20,84%. G³osów niewa¿nych oddano 9 301, co
stanowi 2,06 ogólnej liczby g³osów.
G³osów wa¿nych oddano 442 560.
PSL otrzyma³o 22 290 g³osów.
SLD-UP – 89 471 g³osów.
PO – 203 038 g³osów.
PiS – 89 605 g³osów.
Pos³ami z naszego okrêgu zostali:
S³awomir Nitras, PO (107 413
g³osów)
Artur Zasada, PO (25 875 g³osów)
Marek Gróbarczyk (PiS, 41 409
g³osów)
Bogus³aw Liberadzki, SLD-UP
(69 909 g³osów)
PSL nie uzyska³o mandatu.
Z ciekawostek mo¿na dodaæ, ¿e
Samoobrona uzyska³a 7769 g³osów.
Startuj¹ca z tej listy El¿bieta Pilecka z £obza otrzyma³a 1094 g³osy, a
drugi ³obzianin startuj¹cy z listy
Prawica Rzeczypospolitej Alfred
Zdzis³aw £ubniewski otrzyma³ 126
g³osów. Jego partia uzyska³a w
okrêgu 5844 g³osy. Na Libertas zag³osowa³o 8112 wyborców, w tym
Krzysztof Zaremba otrzyma³ 5917
g³osów poparcia.
Wielk¹ przegran¹ mo¿e czuæ siê
pos³anka PO Magdalena Kochan z
Goleniowa, która przegra³a wewn¹trzpartyjn¹ walkê o mandat z
Arturem Zasad¹ zaledwie 270 g³osami. Otrzyma³a ona 25 605 g³osów.
POWIAT £OBESKI
Tu nie mamy wszystkich tak

szczegó³owych danych, ale to co
wiadomo to to, ¿e powiat ³obeski
mia³ najni¿sz¹ frekwencjê w Polsce.
Œrednia to oko³o 12 proc. To a¿ o
po³owê ni¿sza od œredniej frekwencji krajowej.
Jak to wygl¹da³o w poszczególnych gminach? W £obzie posz³o
najwiêcej wyborców – 18%. W Radowie Ma³ym – 10,18%, w Dobrej –
10,25%, w Wêgorzynie – 11,67%, w
Resku ponad 10% (tutaj nie mamy
dok³adnych danych).
W £obzie wygra³a PO zdobywaj¹c 956 g³osów, przed SLD-UP –
394 g³osy, na PiS zag³osowa³o 270
mieszkañców tej gminy. Czwarty
wynik uzyska³a Samoobrona ze 130
g³osami, wyprzedzaj¹c PSL – 127
g³osów.
W Radowie Ma³ym wygra³a PO
– 110 g³osów, przed SLD-UP – 72
g³osy, PSL – 49 g³osów. Tutaj PiS
wyprzedzi³a Samoobrona z 37 g³osami. Na PiS zag³osowa³o 29 mieszkañców tej gminy.
W Wêgorzynie: PO – 212 g³osów, PiS – 137, SLD-UP – 95, PSL
– 40.
W Dobrej znamy wynik procentowy: PO – 51,13%, PiS – 17,80%,
SLD-UP – 13,28%, Samoobrona –
5,37%, PSL – 3,39%.
WNIOSKI
Czerwona kartka dla wszystkich
naszych polityków. O znaczeniu
powiatu ³obeskiego na mapie politycznej województwa mówi¹ wyniki i frekwencja.
KAR
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Podpali³ i po³o¿y³ siê spaæ
(RESKO). 1 czerwca o godz.
13.45 w Resku przy
ul. Wojska Polskiego dosz³o
do po¿aru kamienicy, w której
mieszka³o 7 rodzin. 3 czerwca
S¹d Rejonowy w £obzie,
na wniosek Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie
zastosowa³ œrodek
zapobiegawczy w postaci
3 miesiêcy aresztu wobec
podejrzanego o podpalenie
Piotra R.
Po¿ar gasi³y jednostki stra¿y po¿arnej z powiatu ³obeskiego, a policjanci zabezpieczali teren i pomagali
w ewakuacji osób z budynku. Ogieñ
wybuch³ na poddaszu i bardzo szybko rozprzestrzenia³ siê. Stra¿acy z
jednej strony starali siê ugasiæ
¿ywio³, z drugiej polewali wod¹ ni¿sze kondygnacje, by nie dosz³o do
rozprzestrzeniania siê ognia.
Po¿ar strawi³ dach i dwa mieszkania znajduj¹ce siê na poddaszu.
Pozosta³e mieszkania zosta³y zalane wod¹. Wstêpnie straty szacuje siê
na oko³o 250 tys. z³.
Przez dwie godziny policjanci
poszukiwali podejrzanego o podpalenie 42-letniego Piotra R. Znaleziono go œpi¹cego w jednym z
mieszkañ w Resku. By³ pod wp³ywem alkoholu. Wczeœniej by³ widziany na stacji benzynowej,
gdzie kupi³ dwa litry paliwa do
bañki. Z pewnoœci¹ nie by³a to
ropa, co ju¿ po oglêdzinach
stwierdzi³ bieg³y. S¹ pobrane
próbki z miejsca zdarzenia i dopiero szczegó³owe badania fizykochemiczne pozwol¹ dok³adnie

ustaliæ, czy do podpalenia u¿y³
benzyny. Prawdopodobnie jednak
to paliwo pos³u¿y³o podpalaczowi
do wzniecenia po¿aru.
Piotrowi R. zosta³ postawiony
zarzut sprowadzenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa z art 164 par.
1 kk, co oznacza, ¿e „sprowadzi³
zdarzenie maj¹ce postaæ po¿aru,
które zagra¿a³o ¿yciu lub zdrowiu
wielu osób, dok³adnie siedmiu, w
tym dwójce ma³oletnich dzieci oraz
mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego o
trzech kondygnacjach”.
Motywem dzia³ania podpalacza
by³y prawdopodobnie wczeœniejsze
nieporozumienia pomiêdzy nim a
jego konkubin¹, która postanowi³a
zakoñczyæ z nim zwi¹zek. Sprawcy
grozi od trzech miesiêcy do 8 lat
wiêzienia.
W budynku wszystkie mieszkania
by³y w³asnoœciowe. Wprawdzie zarz¹dca ubezpieczy³ czêœci wspólne i
czêœæ w³aœcicieli mieszkañ, jednak
nie oznacza to, ¿e otrzymaj¹ zwrot.
Okazuje siê, ¿e nie wszystkie firmy
ubezpieczeniowe wyp³acaj¹ odszkodowanie w wypadku podpalenia.
- Po wizycie inspektora nadzoru
budowlanego i rzeczoznawcy bieg³ego, wygl¹da na to, ¿e do odbudowy jest dach i jedno mieszkanie, to,
które zosta³o podpalone. Ta pani
zosta³a bez niczego. Pozosta³e
mieszkania zosta³y zalane. Po osuszeniu i doprowadzeniu œcian, sufitu i pod³óg do stanu u¿ytkowego
bêd¹ nadawa³y siê do zamieszkania.
Ka¿da osoba, która siê zg³osi³a do
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej dosta³a od razu po tysi¹c z³ na pocz¹tekpowiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.

- Pierwszej nocy wiêkszoœæ osób
zamieszka³a u swoich rodzin. Jedna
rodzina nie mia³a takiej mo¿liwoœci
i gmina umieœci³a j¹ w hotelu. Po
kilku dniach okaza³o siê, ¿e gmina
musi znaleŸæ lokale dla trzech rodzin, w tym dla mieszkanki, której
mieszkanie uleg³o zniszczeniu.
- Nie mamy wolnych mieszkañ o
wysokim standardzie, aby móc takie
zaproponowaæ. Mamy wolny lokal
socjalny w Iglicach i ten zaproponowaliœmy. Liczymy siê z tym, ¿e ta
pani bêdzie potrzebowa³a mieszkania na d³u¿szy czas. Nie staæ jej na
to, aby odbudowaæ nie tylko dach,
ale i mieszkanie. Dlatego bêdzie
potrzebowaæ lokal zastêpczy przez
bardzo d³ugi czas. Dla dwóch rodzin
z kolei chcemy udostêpniæ internat
przy ul. Monte Cassino. Budynek
sta³ pusty i by³ przeznaczony do
sprzeda¿y. W pi¹tek zosta³ pod³¹czony pr¹d. Kiedyœ by³o tam jedno
mieszkanie, a pomieszczenia na
parterze s¹ w dosyæ dobrym stanie,
poniewa¿ by³y odremontowane
przez spó³kê, która wczeœniej te
pomieszczenia u¿ytkowa³a. Gdy za³o¿ymy pr¹d i wodê, obiekt bêdzie
nadawa³ siê do zamieszkania. Tam
jest bardzo du¿o miejsca, du¿e pomieszczenia, piwnice, ludzie bêd¹

mogli przenieœæ ca³y swój dobytek,
wysuszyæ i w tym czasie remontowaæ. Te rodziny, po wyremontowaniu swoich mieszkañ z powrotem
wprowadz¹ siê do nich. S¹dzê, ¿e w
tym tygodniu bêd¹ mogli ju¿ wprowadziæ siê do naszego obiektu. Nie
bêdziemy pobieraæ ¿adnych op³at,
nawet za energiê. Tyle ile gmina
mo¿e pomóc, to pomo¿e, w ramach
naszych mo¿liwoœci, nie tylko finansowo. S¹ pewne zasady, których
nie mo¿na przejœæ, to jest budynek
prywatny, wiêc gmina z pewnoœci¹
nie bêdzie uczestniczyæ bezpoœrednio w remontowaniu, to jest ich w³asnoœæ. My ze swojej strony bêdziemy starali siê przez ten ca³y okres,
kiedy bêd¹ musieli borykaæ siê z
remontem, pomagaæ – bêd¹ mieszkaæ w naszym budynku i nie bêd¹
ponosiæ ¿adnych op³at, otrzymaj¹
równie¿ pomoc z OPS odnoœnie
posi³ków i dodatkowych œrodków.
Wiadomo, ¿e ka¿da z tych osób jest
w innej sytuacji finansowej i indywidualnej – powiedzia³ burmistrz.
Mieszkañcy maj¹ za³o¿yæ konto, na które bêd¹ zbieraæ datki, maj¹ce wspomóc ich w odbudowie
budynku. O tym, czy potrzebna bêdzie pomoc materialna napiszemy w
kolejnym wydaniu.
mm
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Op³aty za targowanie
(DOBRA). W tej gminie, po
raz pierwszy od 2007 roku bêd¹
obowi¹zywaæ nowe stawki za
op³aty targowe. Ich wysokoœæ zale¿y od rodzaju sprzedawanych
towarów.
I tak, jeœli ktoœ sprzedaje tylko
warzywa, owoce i jaja p³aci 1,50z³/
m.kw. zajêtej powierzchni, za inne
artyku³y spo¿ywcze zap³aci ju¿ 2 z³/
m.kw., za inne towary, artyku³y nie
spo¿ywcze – 3 z³/m.kw..
Jednak op³ata targowa za sprzeda¿ w dniach 28, 29, 30,31 paŸdziernika oraz 1 i 2 listopada ustalana
bêdzie w zale¿noœci od rodzaju
sprzedawanych towarów. I tak za
sprzeda¿ kwiatów, wieñców, stroików i zniczy w Dobrej trzeba bêdzie zap³aciæ 6 z³/m. kw. zajêtej
powierzchni, za inne towary trzeba
bêdzie zap³aciæ 5 z³/m.kw. zajêtej
powierzchni.
Podczas imprez okolicznoœciowych (majówka, Jarmark Doberski,
do¿ynki, rozpoczêcie i zakoñczenie
lata itp.) op³atê targow¹ za ka¿dy
dzieñ sprzeda¿y ustala siê w zale¿noœci od rodzaju sprzedawanych

towarów i us³ug. Za mo¿liwoœæ
sprzeda¿y piwa handluj¹cy zap³aci
50 z³ od nalewaka (dystrybutora), tyle samo zap³aci osoba sprzedaj¹ca wyroby gastronomiczne za
stoisko do 2 mb d³ugoœci powierzchni wystawienniczej, za stoisko od 2mb do 5mb – cena wynosi
ju¿ 75 z³, od stoiska powy¿ej 5mb
ju¿ 100 z³.
Za artyku³y drobnego handlu
(cukierki, wata cukrowa, popcorn,
lody, gofry, zabawki, upominki)
trzeba bêdzie zap³aciæ 20 z³ od stoiska.
Za sprzeda¿ artyku³ów rêkodzielniczych i towarów w³asnego
wyrobu (rzeŸby, obrazy, garnki itp.)
trzeba bêdzie zap³aciæ ju¿ 5 z³ od
stoiska.
Jeœli ktoœ bêdzie chcia³ wystawiæ karuzelê, zamek dmuchany,
kolejki, samochodziki, automaty
itp. bêdzie musia³ zap³aciæ 20 z³ od
urz¹dzenia. Za inne artyku³y np.
odzie¿, obuwie, prasê itp. 20 z³ od
stoiska.
W przypadku sprzeda¿y towarów ró¿nego rodzaju, op³atê pobiera siê za ka¿dy towar oddzielnie.op
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Za wycinkê
nie zap³aci
(£OBEZ). Radni miejscy uznali,
¿e wysokoœæ kary administracyjnej
na³o¿onej na E. Boguckiego by³a zbyt
wysoka. Zgodnie z oczekiwaniem
radnego Zbigniewa Pude³ko mieszkaniec £obza zadeklarowa³ na piœmie, ¿e zasadzi drzewa w wyznaczonych miejscach na terenie £obza.
Radni uznali, ¿e stres zwi¹zany ze
spraw¹ tocz¹c¹ siê ju¿ od lutego 2008
roku oraz wykonanie zobowi¹zania
jest wystarczaj¹cym zadoœæuczynieniem za wyciêcie wiatro³omów. Takie postawienie sprawy nie spodoba³o siê so³tys Klêpnicy Stanis³awie
Bobko, która uzna³a, ¿e „zwyk³y
cz³owiek” by³by ukarany. Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka by³a
zaskoczona tak¹ postaw¹, wyjaœniaj¹c, ¿e nie ma zwyk³ych ludzi i ¿e
ka¿dy jest niezwyk³y. Stwierdzi³a te¿,
¿e jest to pierwszy tego typu wniosek
i bêdzie nastêpny, tym razem kara
opiewa na 140 tys. z³ i te¿ prawdopodobnie to radni bêd¹ decydowaæ czy
mieszkaniec £obza bêdzie musia³
zap³aciæ, czy te¿ nale¿y karê umorzyæ.
Radni przyjêli uchwa³ê przy trzech
g³osach wstrzymuj¹cych siê.
mm

Fotoradar przy wjeŸdzie
(RESKO). W mieœcie pojawi³
siê ju¿ drugi fotoradar. Wprawdzie wszystko jest ju¿ pod³¹czone,
ale dzia³aæ zacznie dopiero na
dniach. Na pytanie od kiedy,
wszyscy nabieraj¹ wody w usta.
U¿ytkownicy dróg nie znaj¹ wiêc
ani dnia, ani godziny.
W zesz³ym roku przychody z
radaru wynios³y w Resku ponad 400
tys. z³, przy czym koszty jego wynajêcia wynios³y oko³o 150 tys. Gmina zarobi³a wiêc oko³o 250 tys. z³.
Gmina zatrudni³a drugiego
stra¿nika. Jeden nadal bêdzie zajmowa³ siê tym, czym dotychczas,
czyli obs³ug¹ radaru, a drugi zajmie
siê problemami mieszkañców. W

przysz³ym roku ma wejœæ centralne
zarz¹dzanie i niektóre gminy zastanawiaj¹ siê, czy warto podpisywaæ
kolejne umowy z firmami wypo¿yczaj¹cymi fotoradary.
- Czy bêdzie centralne zarz¹dzanie? Mo¿e to wejdzie. Nie jest jednak nigdzie powiedziane, ¿e dochody dla gminy urw¹ siê. Czêœæ pieniêdzy i tak bêdzie sp³ywaæ do gminy.
Tak zrozumia³em, ¿e bêdzie to centralnie obs³ugiwane odnoœnie karania i dostarczania zdjêcia, ale nie
powstanie jednostka, która bêdzie
tylko od tego. Je¿eli my bêdziemy
robiæ zdjêcia, to musimy coœ z tego
mieæ – powiedzia³ Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska.
mm
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DPS - uczcili rocznice
(RESKO). W miniony pi¹tek
na terenie Domu Pomocy
Spo³ecznej zgromadzi³o siê
oko³o 600 osób na
zorganizowanej tu
uroczystoœci z okazji 64.
rocznicy istnienia Domu,
uroczystego otwarcia nowo
wybudowanego ³¹cznika oraz
5-lecia funkcjonowania
Stowarzyszenia
„Wspó³istnienie”.
Pocz¹tkiem uroczystoœci by³a prezentacja multimedialna z dzia³alnoœci
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
prowadzona przez dyrektor DPS Mariê
Paprock¹-Wall. W tym samym czasie na
terenie rekreacyjnym odbywa³y siê
konkursy tematyczne.
Podczas prezentacji dyrektor Maria
Paprocka – Wall wyjaœni³a, ¿e przed
wojn¹ na terenie obecnego Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku funkcjonowa³ Dom Starców. Po wojnie natomiast,
zgodnie z relacj¹ mieszkañców Reska i
by³ych pracowników, Dom rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ ju¿ w 1945 roku, ale
jako przejœciowe miejsce do ¿ycia dla
ludzi pokrzywdzonych przez los, chorych, inwalidów i sierot, pochodz¹cych
g³ównie z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej, osób wracaj¹cych z robót
przymusowych, lagrów i obozów koncentracyjnych. Dopiero na koniec grudnia 1947 roku Dom otrzyma³ nazwê
Powiatowy Dom Opieki dla Doros³ych,
przeznaczony dla 40. pensjonariuszy.
W 1952 Dom funkcjonowa³ ju¿ jako
Zak³ad Specjalny dla Umys³owo Upoœledzonych Mê¿czyzn w Resku.
W latach 1960-61 dobudowano
skrzyd³o Domu i przyjêto nowych
mieszkañców. Kolejna budowa mia³a
miejsce w 1993 roku, kiedy to powsta³a
nowoczesna pralnia i kot³ownia. W
2004 r. Dom zosta³ wyposa¿ony w windê do przewozu osób niepe³nosprawnych, a w latach 2006 – 2008 powiat
³obeski zaci¹gn¹³ kredyt i jako jeden z
nielicznych w Polsce rozpocz¹³ jego
rozbudowê. W 2008 r. zakoñczono budowê obiektu, a nastêpnie zaczêto zagospodarowywaæ sam obiekt jak i teren
wokó³ niego.
Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” z
kolei powsta³o w 2004 r. - w celu zintensyfikowania pomocy osobom niepe³nosprawnym, wykluczonym spo³ecznie i
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji
¿yciowej. W 2005r. w ramach Stowarzyszenia „Wspó³istnienie” powsta³o
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od –
Nowa” z siedzib¹ w £obzie.
Po prezentacji uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: Mariola Cieœla
dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Bo¿ena Szymañska G³ówny Specjalista Regionalnego Oœrodka
Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Halina Szymañska radna

Sejmiku Wojewódzkiego i cz³onkini
Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i
Bezpieczeñstwa Publicznego Sejmiku.
Pani Halina Szymañska przecina³a ju¿
wstêgê w DPS w Resku, przy okazji
otwarcia windy. Wówczas to otrzyma³a
no¿yczki do przeciêcia wstêgi nowo
otwartego obiektu. Przy przeciêciu
wstêgi nie mog³o zabrakn¹æ gospodarza
powiatu starosty Antoniego Gutkowskiego oraz dyrektor DPS-u Marii Paprockiej-Wall.
W imprezie integracyjnej „Spotkanie... 60 lat minê³o...” wziê³o udzia³
oko³o 600 osób, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi ze œrodowiska lokalnego, Warsztatów Terapii Zajêciowej, Domów Pomocy Spo³ecznej i Samopomocy z naszego województwa
oraz zaproszeni goœcie z kraju i zagranicy.
Mariola Cieœla z³o¿y³a podziêkowania wszystkim tym, dziêki którym
ten obiekt powsta³, po czym odczyta³a
list od Wojewody Zachodniopomorskiego. W imieniu w³asnym i Marsza³ka Województwa i Zarz¹du g³os zabra³a
Bo¿ena Szymañska.
- Pani tak d³ugo i piêknie dziêkowa³a wszystkim, którzy maleñk¹ cegie³kê
do³o¿yli do budowy tego Domu, ale te
podziêkowania nie by³y potrzebne, dlatego ¿e to Pani stworzy³a nam wszystkim okazjê do czynienia dobra. Chyba
nic piêkniejszego w œwiecie nie ma jak
to, ¿eby mo¿na by³o to dobro zrealizowaæ. Dzisiaj prze¿yliœmy fantastyczn¹

lekcjê integracji spo³ecznej, ale chyba i
podnoszenia godnoœci ka¿dego cz³owieka – powiedzia³a.
Starosta Antoni Gutkowski w kilku
s³owach wyjaœni³, ¿e tê inwestycjê w
pierwszym rzêdzie zawdziêcza siê poprzedniemu zarz¹dowi, poprzedniej
pani staroœcie Halinie Szymañskiej oraz
poprzedniemu
przewodnicz¹cemu
Rady Powiatowej Adamowi Szatkowskiemu.
- Od grudnia 2008 roku rozpoczêliœmy tê inwestycjê. Ponoæ inwestor mia³
jedno zmartwienie: sk¹d zdobyæ œrodki? Okaza³o siê, ¿e to zmartwienie nie
jest takie trudne, poniewa¿ przychylnoœæ i Urzêdu Marsza³kowskiego i
Województwa Zachodniopomorskiego
by³a tak du¿a, ¿e z tymi œrodkami wiêkszych problemów nie by³o. Okaza³o siê,
¿e zrodzi³ siê drugi problem, który przysporzy³ nam znacznie wiêcej k³opotów
– mianowicie wydanie tych œrodków w
bardzo trudnym, wyznaczonym przez
darczyñców okresie, ale tutaj muszê
pochwaliæ i s³u¿by starostwa, a g³ównie
wykonawcê, bo dziêki niemu pokonaliœmy ten problem. Ca³y koszt inwestycji
wyniós³ 4.467.628 z³. Z kontraktu wojewódzkiego otrzymaliœmy 496.156 z³,
z dotacji celowej 1.531.789 z³. PFRON
przekaza³ nam 839.853,99, wk³ad w³asny starostwa wyniós³ 1.599.829 z³.
£¹cznie œrodki pozyskane z zewn¹trz,
to suma 2.867.798 z³. Dziêkujê serdecznie darczyñcom, dziêkujê wszystkim
s³u¿bom powiatowym, które uczestni-

czy³y w realizacji tej inwestycji. Dziêki
inicjatywie dyrektora PUP odby³y siê tu
dwa kursy – jeden ogrodniczy na zieleñ,
drugi na wykonanie mebli. Meble drobiazg, ale 60 tys. z³ trzeba by³oby wydaæ, a tak by³y gotowe, zrobione i s³u¿¹
mieszkañcom. Gratulujê pani dyrektor,
tak jak wszyscy podkreœlali – gdyby
ludzie wk³adali w swoj¹ pracê tyle serca
co pani wk³ada i pani za³oga, to bylibyœmy niezwykle szczêœliwym krajem.
Mam nadziejê, ¿e takich ludzi bêdzie
coraz wiêcej i bêdzie siê nam w tym
naszym kraju ¿y³o coraz lepiej – powiedzia³.
Starosta ¿yczy³ sukcesów wszystkim pracownikom i mieszkañcom
domu. Wrêczy³ równie¿ wyró¿nienia i
gratulacje dla pracowników DPS.
Po uroczystym otwarciu i poœwiêceniu nowo oddanego obiektu goœcie
zwiedzili Dom, wystawê prac mieszkañców i pracowników DPS. Po czêœci
oficjalnej rozpocz¹³ siê Piknik Jubileuszowy, a podczas niego odby³a siê licytacja prac mieszkañców Domu. Na
scenie wyst¹pi³ zespó³ „Malinki” z P³ot,
zespó³ taneczny „Spektrum” z Reska
oraz zespó³ muzyczny „Skan”, dzia³aj¹cy przy DPS Resko. Wieczorem, przy
muzyce zespo³u „CIS Band” £obez rozpoczê³a siê zabawa taneczna. Nie zabrak³o pokazu mody oraz... arii „Straszny
Dwór” w wykonaniu grupy teatralnej
„Horyzont” z DPS Resko. Oczywiœcie
nie zabrak³o pokazu fajerwerków na tle
nocnego nieba.
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Studnie absurdu, czyli równi i...
(£OBEZ). Podczas ostatniej
sesji pod obrady radnych
wp³ynê³a skarga na
burmistrza zredagowana
przez pañstwo
Parchimowiczów.
Uznali oni, ¿e burmistrz
nie realizuje uchwa³ Rady
Miejskiej i traktuje
mieszkañców w sposób
wybiórczy. Radni uznali
skargê za zasadn¹.
Pañstwo Parchimowiczowie zamierzaj¹ wybudowaæ dom na swojej
dzia³ce budowlanej, znajduj¹cej siê na
terenie miasta. Okaza³o siê jednak, ¿e
nie mog¹ byæ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej i musz¹ wybiæ studniê g³êbinow¹ oraz wybudowaæ
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków.
Mo¿e nie by³oby problemu, gdyby by³a
burmistrz i starosta powiatu, równie¿
zamierzaj¹ca wybudowaæ tam dom, nie
otrzyma³a zgody na pod³¹czenie siê do
wodoci¹gów. Ona jednak tak¹ zgodê
ma. S¹siadom daæ nie chc¹.
Sytuacja ta dotyczy dzia³ek znajduj¹cych siê w obrêbie ulicy Spokojnej i
Osiedla Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Zadanie, którego nie ma
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w £obzie w odpowiedzi na
pismo Parchimowiczów, dotycz¹ce zapewnienia dostawy wody i odprowadzania œcieków uprzejmie wyjaœni³o, ¿e
na chwilê obecn¹ brak jest mo¿liwoœci
technicznej dostarczania wody i odbioru œcieków. W piœmie napisano, ¿e „w
wieloletnim programie rozwoju urz¹dzeñ wodnych i kanalizacyjnych
uchwalonym uchwa³¹ Nr XXXIII/20/
09 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
29.01.2009 r. jak i w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy £obez
brak jest zadania inwestycyjnego maj¹cego na celu uzbrojenie terenu wskazanego przez Pañstwa w infrastrukturê
wodno-kanalizacyjn¹”.
Pismo zosta³o podpisane przez prezesa Józefa Misiuna. Kolejne pismo,
jakie otrzymali Parchimowiczowie, zosta³o zredagowane i podpisane przez
wiceburmistrza Ireneusza Kabata. Informuje w nim, i¿ przychyla siê do stanowiska Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji potwierdzaj¹c, i¿ w
wieloletnim planie inwestycyjnym nie
ma wpisanego zadania inwestycyjnego
polegaj¹cego na uzbrojeniu dzia³ki w
infrastrukturê wodno-kanalizacyjn¹.
Z tym zdaniem nie zgodzili siê zainteresowani i napisali skargê na burmistrza £obza:
„Sk³adamy skargê na Pana Burmistrza £obza, poniewa¿ nie realizuje on
uchwa³ Rady Miejskiej i traktuje mieszkañców w sposób wybiórczy. Jesteœmy
w³aœcicielami dzia³ki budowlanej (…)
po³o¿onej w obrêbie ul. Spokojnej i
Osiedla Pomorskiego. Wieloletni plan
inwestycji uchwalony przez radê

Miejsk¹ uchwa³¹ nr XXXII/204/08 z
dn. 30.12.2008 pod poz. 52 przeznacza
kwotê 45.000 na wykonanie dokumentacji wodoci¹gu w kierunku Os. Pomorskiego od strony ul. Spokojnej (w³¹czenie Czcibora). Dokumentacja ma byæ
wykonana w 2010 r. Zgodnie z warunkami naturalnymi wodoci¹g ten musi
przebiegaæ w pobli¿u naszej dzia³ki.
Z³o¿yliœmy dokumenty odnoœnie warunków zabudowy. W warunkach tych
zapisano, ¿e musimy wykonaæ studniê
wiercon¹. Pytamy, dlaczego mamy ponieœæ dodatkowe koszty, skoro wodoci¹g ma przebiegaæ w pobli¿u naszej
dzia³ki. Inwestycja na wykonanie wodoci¹gu pod pozycj¹ 52 jest konieczna,
poniewa¿ na Os. Pomorskim nie ma
technicznych mo¿liwoœci, aby zapewniæ dostawê wody dodatkowym odbiorcom. Szanowna Rado, dlaczego musimy ponieœæ dodatkowe i zbyteczne
koszty?”
Dodatkowo w wieloletnim planie
inwestycyjnym na 2009 rok pod pozycj¹ 56 zapisano: „Wykonanie wodoci¹gu w kierunku Os. Pomorskiego od
strony ul. Spokojnej (w³¹czenie w Czcibora)”. Zadanie to zaplanowano do realizacji w roku 2010 na kwotê 45 tys. z³
ze œrodków w³asnych gminy.
Do góry nie pop³ynie
Podczas debaty okaza³o siê, ¿e
przedsiêbiorstwo, wydaj¹c warunki
techniczne na dzia³kê w roku 2007, jednoczeœnie wyst¹pi³o do gminy z wnioskiem o zasilenie miasta od strony ul.
Spokojnej. Taki wniosek jest w gminie.
Jednak - jak wyjaœni³ wiceburmistrz nie wiadomo, czy gmina zleci wykonanie dokumentacji na tamt¹ czêœæ miasta.
- Dlatego gmina w roku ubieg³ym,
przedk³adaj¹c pañstwu (radnym) projekt bud¿etu na rok 2008, zaproponowa³a wykonanie takiej dokumentacji,
ale wiadomo, jak to siê planuje bud¿et.
S¹ sprawy pilniejsze, wyskoczy³a nam
sprawa szko³y w Be³cznej, poniewa¿
tam mieliœmy problem z jakoœci¹ wody
i Sanepid da³ warunkowo zgodê na dalsze u¿ytkowanie, ale na d³u¿sz¹ metê
nie by³o to mo¿liwe. Te œrodki przekierowaliœmy wprost na szko³ê w Be³cznej.
Tak naprawdê to zadanie zosta³o planem. Jest taki temat i trzeba przyjrzeæ
siê mu. Nie by³o powiedziane wprost, ¿e
bêdziemy zlecaæ wykonanie dokumentacji. I tak naprawdê nie wiemy, czy j¹
zlecimy, poniewa¿ uzgadniaj¹c dokumentacjê na Zatorzu os. Leœne okaza³o
siê, ¿e przypuszczalnie bez szczegó³owej analizy dla ca³ego miasta, nie bêdzie mo¿liwe robienie jakiejkolwiek
dokumentacji. Ta analiza poka¿e nam,
w którym miejscu co nale¿y zrobiæ.
Wiemy, ¿e w okresie letnim mamy du¿e
spadki ciœnienia w mieœcie, a szczególnie w³aœnie na Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Tam, gdy przyjd¹ upa³y, mog¹ byæ problemy z dostaw¹ wody do mieszkañ.
Uwa¿am, ¿e dalsze pod³¹czenie dzia³ek
do wodoci¹gów miejskich spowodowa³oby spadek ciœnienia w sieci i zasilania
czêœci pó³nocnej miasta. Ustalaj¹c studium dla tego terenu, mówiliœmy wyraŸnie i g³oœno, ¿e nie przewidujemy dla

tego terenu w najbli¿szych latach planów i tego chcemy siê trzymaæ. Mamy
ju¿ rozpoczêt¹ dokumentacjê za du¿e
pieni¹dze na Zatorze i tam bêdziemy
dysponowali wszystkie wolne œrodki na
uzbrojenie terenu, jak równie¿ skanalizowanie ulic: Wêgorzyñska, Strumykowa – powiedzia³ wiceburmistrz Kabat.
Przedstawiciel Wodoci¹gów Leszek ¯ulejko stwierdzi³ z kolei, ¿e problem braku wody i ciœnienia w obrêbie
miasta wystêpuje ju¿ od dawna. W 1992
zosta³ opracowany program rozbudowy
sieci wodoci¹gowej dla miasta £obez.
Obliczenia hydrauliczne wskaza³y, ¿e
problem z dostaw¹ wody mieli mieszkañcy na wy¿szych piêtrach. Ciœnienia
brakowa³o na ul. Kiliñskiego, XXXlecia i oœciennych. Z wyjaœnieñ L.
¯ulejki wynika³o, ¿e wystarczy³y niedu¿e nak³ady inwestycyjne, zmieniaj¹ce uk³ad technologiczny, by osiedle

gowo-kanalizacyjnej, sporz¹dzony
przez firmê ze Stargardu.

Piastów mog³o mieæ wodê.
- Za poprzednich w³adz doprowadziliœmy wodê ju¿ do wysokoœci ul.
Spokojnej. W 2008 roku wnioskowaliœmy o wykonanie planów dla osiedla
Pomorskiego. By³em oburzony, ¿e zosta³o to wyrzucone. W ubieg³ym roku w
czerwcu ciœnienie na dojœciu do hydroforni na wysokoœci ul. Chrobrego by³o
tak niskie, ¿e sterowaliœmy ju¿ rêcznie
– powiedzia³ L. ¯ulejko.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta El¿bieta Kobia³ka stwierdzi³a, ¿e ten problem istnieje od zawsze i pojawia siê w
okresach suszy, kiedy nieodpowiedzialni dzia³kowicze i w³aœciciele ogrodów
przydomowych podlewaj¹ swoje dzia³ki. Wtedy ciœnienie spada. Przypomnia³a, ¿e w ubieg³ym roku ciœnienie by³o
tak niskie, ¿e nawet nie pozwala³o zapaliæ junkersa.
Radny Leszek Gajda zauwa¿y³, ¿e o
koniecznoœci rozwoju sieci wodoci¹gowej radni doskonale zdawali sobie sprawê w poprzedniej kadencji. W zwi¹zku
z tym zosta³ zlecony przez gminê wieloletni program rozwoju sieci wodoci¹-

tematu – powiedzia³ radny Henryk
Stankiewicz.
Zdaniem L. ¯ulejki dzia³ka pañstwa
Parchimowiczów znajduje siê kilkadziesi¹t metrów dalej za dzia³k¹, która
wczeœniej otrzyma³a pozwolenie. Wyjaœni³ te¿, ¿e przy³¹cze jest ma³o realne,
tym bardziej, ¿e ró¿nica wysokoœci
pomiêdzy jedn¹ a drug¹ dzia³k¹ wynosi
a¿ 10 metrów, wiêc ciœnienie bêdzie
zbyt niskie, aby mo¿na by³o w ogóle
korzystaæ z wody. Radny Stankiewicz
nie dawa³ jednak wiary s³owom przedstawiciela Wodoci¹gów. Pyta³ czy jest
dokumentacja i czy zosta³o to zbadane.
Parchimowicz nie zgodzi³ siê ze
s³owami L. ¯ulejki, twierdz¹c, ¿e jego
dzia³ka jest na takim samym poziomie
co dzia³ka, na któr¹ wydano pozwolenie. Dodatkowo dzia³ka ta schodzi w
kierunku £obza.

Równi i równiejsi
- Skarga jest uzasadniona, bo tu jest
napisane, ¿e mieszkañców traktuje siê
w sposób wybiórczy, dlatego ¿e jednym
daje siê pozwolenie na przy³¹cze nawet
wtedy, gdy ziemia nie jest jeszcze odrolniona i wszytko gra, a drugiemu ka¿e siê
studnie kopaæ. Okazuje siê, ¿e ziemia
pana Parchimowicza znajduje siê poni¿ej dzia³ki, na któr¹ wczeœniej zosta³o
wydane pozwolenie. Nie wiem o co tu
chodzi. Znowu zauwa¿y³em, ¿e w naszym urzêdzie przyjê³a siê taka praktyka: jeden z urzêdników pope³ni³ b³¹d i
wszyscy zaczynaj¹ go broniæ. Zaczyna
siê budowa okopów, wyci¹ga siê dzia³a
i zaczyna siê wymyœlaæ nie wiadomo
jakie cuda. Jeden klient dosta³ pod³¹czenie, niech dostanie drugi i koniec

Kwadratura urzêdniczego ko³a
W dyskusjê w³¹czy³ siê sam zainteresowany.
- Wniosek o warunki zabudowy jest
tak skonstruowany, ¿e muszê podaæ
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miejsce, w którym siê przy³¹czê. Inaczej Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i
Infrastruktury nie przyjmie mi takiego
wniosku. Jednostk¹ zwierzchni¹ nad
Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji jest Urz¹d Miasta i Gminy, bo
on jest w³aœcicielem sieci. Wystosowa³em wiêc pismo najpierw do PWiK, potem do pana burmistrza, o spowodowanie pozwolenia na przy³¹czenie. Nie
mog³em z³o¿yæ warunków zabudowy,
nie maj¹c takiego zapewnienia. Ma³o
tego, na komisji by³o podniesione, ¿e od
takiego pisma nie przys³uguje mi prawo
odwo³ania, tak powiedzia³ prawnik.
Natomiast przys³uguje mi prawo odwo³ania od decyzji o warunkach zabudowy
i zaczyna siê tak zwane mas³o maœlane
– ko³o zamkniête. Przedsiêbiorstwo nie
wyda decyzji, bo podlega gminie, gmina nie chce rozszerzyæ sieci wodoci¹gowej i odpisuje, ¿e podtrzymuje decyzjê
Wodoci¹gów i Kanalizacji. W Wydziale Infrastruktury i Ochrony Œrodowiska
nie przyjm¹ wniosku o warunkach zabudowy, bo nie ma takiej decyzji i ko³o
siê zamyka – powiedzia³ Marian Parchimowicz.

L. ¯ulejko, broni¹c decyzji Wodoci¹gów wyjaœni³, ¿e w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania œcieków przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci w przypadku
braku wystarczaj¹cej mocy produkcyjnej oraz wystarczaj¹cych warunków
technicznych uniemo¿liwaj¹cych realizacjê us³ugi. A skoro nie ma tu mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug, to przedsiêbiorstwo odmówi³o wydania wniosku.
Radna Krystyna Bogucka zauwa¿y³a, ¿e w 2007 roku jedna osoba dosta³a
przy³¹cze. Powiedzia³a, ¿e w regulaminie nie ujmie siê wszystkich przypadków, które mog¹ nas spotkaæ. Nawi¹za³a równie¿ do planu wykonania wodoci¹gu w kierunku Os. Pomorskiego od
strony ul. Spokojnej (w³¹czenie Czcibora), potocznie nazywanego spink¹.
- O tej spince s³yszê od 2002 roku,
kiedy by³am sama w takiej sytuacji i
robi³am mapê do celów projektowych.
Dlaczego pañstwo Parchimowiczowie
nie mog¹ dostaæ warunków technicznych z Wodoci¹gów, analogicznie tak
jak dosta³a poprzednio osoba, na takich

£OBEZ
samych zasadach? Chodzi mi o warunki
techniczne, nie o warunki zabudowy.
Moim skromnym zdaniem mo¿na, na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, daæ pozwolenie na to, ¿eby ludzie przy³¹czali siê.
¯eby cokolwiek ludzie mogli zrobiæ,
musi byæ projekt. Je¿eli osoba, która
dosta³a pozwolenie udzieli wejœcia do
wody, to jakie to jest rozwi¹zanie? pyta³a radna Bogucka.
Radny Leszek Gajda zastanawia³
siê, czy wydawanie zezwoleñ nie by³oby jednak oszustwem dla osób ubiegaj¹cych siê o pozwolenie na pod³¹czenie.
Mog³oby siê okazaæ, ¿e ludzie pod³¹cz¹
swoje nieruchomoœci do wodoci¹gu, a
wody w kranie nie bêdzie. Wywnioskowa³ wiêc, ¿e b³¹d polega³ na tym, ¿e zainteresowany nie otrzyma³ technicznego wyjaœnienia problemu.
- Projektanci mówi¹ wprost o tym,
¿e gmina musi wykonaæ analizê ca³ego
miasta, bo jeœli w³¹czymy dodatkowe
ulice, to mo¿e siê okazaæ, ¿e bêd¹ jeszcze gorsze problemy z wod¹. Dodatkowo w tym roku wesz³a ustawa o odrolnieniu i automatycznie pojawi³y siê
wnioski w tamtym rejonie. Gdyby rze-

czywiœcie Przedsiêbiorstwo pozytywnie wyda³o wnioski, to przypuszczam,
¿e osiedle Ksi¹¿¹t Pomorskich nie mia³oby wody. Pan Parchimowicz sk³ada³ o
trzy dzia³ki, nastêpny pan sk³ada³ o 10
dzia³ek. Je¿eli jeszcze te dzia³ki byœmy
uwzglêdnili, to na pewno nie ma mo¿liwoœci a¿ takiej iloœci dzia³ek zabezpieczyæ. Podobna sytuacja bêdzie przy
ul. Strumykowej – te¿ odmówimy wydania warunków technicznych, póŸniej
ul. Drawska, tam te¿ s¹ dzia³ki rolne,
które siê dziel¹ i te¿ odmówimy na dzisiaj warunków technicznych. To wymaga budowy sieci. Dzisiaj gmina takich
zadañ inwestycyjnych nie ma. To pójdzie lawinowo – powiedzia³ wiceburmistrz Kabat.
Radny Stankiewicz zauwa¿y³, ¿e
gmina sama rozpoczê³a tê lawinê.
- Po co dawaliœcie tej kobiecie pozwolenie na przy³¹cze? Po co? Przecie¿
by³o mówione, ¿e na tamtym terenie nic
nie bêdzie robione, a tu ju¿ jedna pani
siê pod³¹cza, ju¿ wszytko za³atwione.
Gdyby to by³ zwyk³y obywatel, to ja
bym jeszcze oko przymkn¹³, ale to jest

by³a burmistrz, to jest by³a starosta. W
taki sposób siê u nas sprawy za³atwia?
To trochê wstyd! Ta pani nie mia³a dzia³ki odrolnionej, a dosta³a pozwolenie.
Przestañmy kombinowaæ - powiedzia³.
Inspektor Ewa Ciechañska wyjaœni³a, ¿e podczas omawiania zmiany
studium dla tamtego obszaru by³o mówione, ¿e gmina nie przystêpuje do
zmiany planu. Jednoczeœnie by³o mówione, ¿e je¿eli ktoœ z³o¿y decyzjê o warunki zabudowy nie bêdzie mo¿liwoœci
odmowy, gdy z analizy terenu wyniknie, ¿e trzykrotny front dzia³ki obejmuje teren mieszkaniowy.
- W tym momencie, gdy ta pani z³o¿y³a decyzjê o warunkach zabudowy,
analiza terenu wykazywa³a, ¿e jest tam
mieszkaniówka na ulicy Czcibora.
Mimo i¿ nie bêdzie tam planu, wiedzieliœmy, ¿e ta zabudowa mo¿e iœæ w ten
sposób, ¿e bêdzie powstawa³o s¹siedztwo. Dzia³ka by³a rolna, ale to nie
wyklucza wydania decyzji o warunkach
zabudowy. W tamtych przepisach by³a
jeszcze kwota za odrolnienie. Na dzisiaj, w zwi¹zku z tym, ¿e przepisy siê
zmieni³y, tylko uzgadnia siê teren odralniany bez koniecznoœci wniesienia
op³aty. Taka jest ró¿nica, ale proszê nie
mówiæ, ¿e decyzja o warunkach zabudowy zosta³a wydana z naruszeniem
przepisów – powiedzia³a kierownik.
Mimo wyjaœnieñ urzêdników radni
uznali skargê za zasadn¹ szeœcioma g³osami za, piêcioma przeciw i przy dwóch
g³osach wstrzymuj¹cych siê.
Ustawa swoje a ¿ycie swoje
Du¿o czasu i miejsca poœwiêcono
t³umaczeniom radnym i zebranym na
sali, dlaczego w tym miejscu akurat
osoby, które chc¹ siê budowaæ, nie
mog¹ liczyæ na pod³¹czenie do wodoci¹gów miejskich. G³ównym problemem, niejednokrotnie podnoszonym
by³ fakt, i¿ jest za niskie ciœnienie. Jednak zgodnie z ustaw¹ z dnia czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.)
Rozdzia³ 1, Art. 3. mówi: „Zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków jest zadaniem w³asnym gminy”, w pkt. 3. czytamy: „Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego”. W rozdziale drugim
Art. 5. 1. czytamy natomiast: „Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej iloœci i pod
odpowiednim ciœnieniem oraz dostaw
wody i odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoœæ dostarczanej wody
i odprowadzanych œcieków”.
Tak naprawdê zwyk³ego mieszkañca gminy w ogóle nie powinny interesowaæ t³umaczenia Wodoci¹gów o tym, ¿e
ciœnienie jest zbyt ma³e, bowiem to nie
jest problem mieszkañca. Ustawodawca jasno okreœli³, kto powinien siê tym
zaj¹æ. Mieszkaniec p³aci Wodoci¹gom
za to, aby znalaz³y sposób na pokonanie
problemów. Mieszkaniec p³aci te¿
urzêdnikom i samorz¹dowcom za to,
aby znaleŸli sposób na to, by na terenie
miasta ka¿dy mia³ dostêp do zdrowej
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wody pitnej. Dzia³ki przy drodze na
Unimie s¹ odrolnione i s¹ to dzia³ki
budowlane w obrze¿ach miasta. Tak
naprawdê problem nie polega na braku
mo¿liwoœci dostarczania wody, ale sposobie ich dostarczania.
Trudno porównaæ £obez z metropoli¹, dla której mo¿e zabrakn¹æ z³ó¿.
Z³o¿a s¹ spore, co mo¿na sprawdziæ w
Pañstwowej S³u¿bie Hydrologicznej, a
miasto ma³e. Nie jest to te¿ teren górzysty, a niewielki pagórek zacz¹³ stanowiæ
problem nie do pokonania. A¿ strach
pomyœleæ co by siê dzia³o, gdyby sta³y
tu bloki dziesiêciopiêtrowe, skoro brakuje wody ju¿ na czwartym pietrze.
Inna rzecz, ¿e jeœli ktoœ ma dzia³ki
budowlane w jednej czêœci miasta, z
pewnoœci¹ nie wybuduje siê przy ul.
Wêgorzyñskiej tylko dlatego, ¿e akurat
tam gmina wykonuje dokumentacjê na
infrastrukturê wodno-kanalizacyjn¹.
Nie rodziæ dzieci?
Powstaje wiêc pytanie, jak to miasto ma siê rozwijaæ? Zaraz siê oka¿e, ¿e
w £obzie nie nale¿y rodziæ dzieci, bo
wzrasta zu¿ycie wody. Najlepiej wiêc
wyjechaæ z miasta, bo nie ma ono ¿adnych perspektyw rozwoju.
Gdy siêgnie siê do historii, okazuje
siê, ¿e prezes wodoci¹gów by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej
wówczas, gdy osoba, która otrzyma³a
pozwolenie na pod³¹czenie siê by³a
burmistrzem. To w³aœnie tak bardzo
zbulwersowa³o radnego Stankiewicza.
Tym bardziej, ¿e w 2002 roku, na
³amach „£abuzia” Józef Misiun wyjaœnia³, ¿e zbiorowym zaopatrzeniem
miasta w wodê zajêto siê w latach szeœædziesi¹tych. Wówczas to wybudowano
w okolicy ulicy Wojcelskiej nowe odwierty, stacjê uzdatniania wody oraz
sieæ magistraln¹ przechodz¹c¹ przez
ca³e miasto i koñcz¹c¹ siê zbiornikiem
wyrównawczym na Górze Zielonej.
Wodoci¹gi ³obeskie w³aœnie osi¹gnê³y
wiek „starczy”, tym bardziej, ¿e czêœæ
³obeskiej sieci jest jeszcze poniemiecka, a czêœæ wykonano z rur azbestowocementowych.
Przy za³o¿eniu, ¿e zbiornik przy ul.
Zielonej jest najwy¿ej po³o¿ony, nigdzie nie ma prawa zabrakn¹æ wody.
Inna rzecz, ¿e gmina mo¿e wykopaæ
dodatkow¹ studniê, mo¿e wybudowaæ
przepompowniê, mo¿e zrobiæ cokolwiek, co robi¹ inne miasta wiêksze i
rozlokowane na bardziej górzystym terenie ni¿ £obez.
Ju¿ niejednokrotnie radny Stankiewicz apelowa³, by zaj¹æ siê sieci¹ podaj¹c¹ wodê z ul. Wojcelskiej, bo - jak
twierdzi - przekrój rur jest zbyt ma³y, by
pompy mog³y podaæ wystarczaj¹c¹
iloœæ wody w krótkim czasie. Wiêc to
mo¿e nie wina bezmyœlnych dzia³kowców, którzy chc¹ mieæ swoj¹ marchewkê na ogródku, a krótkowzrocznoœci
poprzednich w³odarzy miasta?
Zastanawiaj¹cy jest te¿ nakaz kopania studni, przy jednoczesnym planie pod³¹czania miasta do sieci. Pobór
wody ze studni jest darmowy, w³aœciciel p³aci za jej wykonanie kilka tysiêcy (w zale¿noœci od g³êbokoœci z³ó¿,
a nikt nie wie na jakiej jest przy drodze do Unimia) i jej utrzymanie. Potem woda jest za darmo. Mo¿e miastu
rzeczywiœcie op³aca siê taki stan rzeczy – wodê i problem ma z g³owy,
mieszkañców te¿.
mm
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Caritas dzieciom

W Cieszynie zorganizowali siê
i wspólnie bawili
30 maja br. w Cieszynie
(gm. Wêgorzyno), odby³a
siê impreza z okazji Dnia
Dziecka.
Bawiono siê w lokalu „Stodo³a”
pani Alicji Kowalskiej. Organizatorem by³a pani
Ma³gorzata
B³a¿czak,
która prowadzi Parafialny Zespó³ Caritas, obejmuj¹cy swoj¹
dzia³alnoœci¹
wsie Runowo,
Chwarstno,
Trzebawie i
Cieszyno.
Zorganizowano liczne konkursy
w ró¿nych kategoriach

wiekowych, w niektórych brali
udzia³ równie¿ rodzice. Atrakcj¹ zabawy by³o malowanie twarzy, wykonywane przez pani¹ Aureliê, która specjalnie przyjecha³a ze Szczecina na zaproszenie pani Ma³gorzaty. Dzieci i ich opiekunowie ze wsi
Trzebawie i Chwarstno dowiezieni i
odwiezieni zostali na zabawê przez

panów Jana Plesiaka i Filipa B³a¿czaka, oczywiœcie charytatywnie.
Osob¹, która bardzo pomog³a, zarówno w zakupach jak i w organiza-

cji ca³ej imprezy, by³a pani Ewelina
Rawicka. Ca³oœæ zosta³a sfinansowana przez tutejsz¹ Caritas.
(o)
Foto: Janina Wasilewska.
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W darze dla najm³odszych
(RYNOWO). W minion¹
sobotê najm³odsi z tej
miejscowoœci nie mogli
narzekaæ na brak atrakcji.
By³y konie, paralotnia,
policja, stra¿ po¿arna i
dru¿yna strzelecka, a tak¿e
bus za³adowany zabawkami
dla milusiñskich.
Dzieñ Dziecka dla najm³odszych z tej miejscowoœci okaza³ siê
niezwykle bogaty w atrakcje. Niejedni milusiñscy z powiatu mog¹ im
pozazdroœciæ. Rada so³ecka wsi
wraz z Oœrodkiem dla Bezdomnych
„Diogenes” przygotowali im wiele
niespodzianek i atrakcji. Kapryœna
ostatnio pogoda, okaza³a siê szczodra dla dzieci, dziêki czemu mog³y
w pe³ni korzystaæ z przygotowanych
dla nich niespodzianek.
Stra¿acy zaprezentowali milusiñskim w jaki sposób gasz¹ po¿ar.
W tym celu podpalili wi¹zkê s³omy,
po czym potraktowali j¹ strumieniem z sikawki. Policjanci zabezpieczali teren. Nastêpnie dzieci skorzysta³y z mo¿liwoœci przeja¿d¿ki
samochodami s³u¿bowymi. PóŸniej
na miejsce dotar³y konie z Karwowa. Po dwóch godzinach w³aœciwie
trudno by³o stwierdziæ, czy bardziej
zmêczone s¹ konie, czy panowie
prowadz¹cy zwierzêta i pilnuj¹cy
najm³odszych by te nie spad³y z
grzbietu wierzchowców. O zmêczeniu w ka¿dym razie nie mog³y mówiæ dzieci, które wci¹¿ hasa³y po boisku i korzysta³y z ka¿dej okazji do
zabawy. W przerwach podbiega³y
do busa, nale¿¹cego do „Diogenesa” i wybiera³y atrakcyjne dla siebie
zabawki. Gdy konie powróci³y do
Tarnowa, wszyscy mogli ponownie
skorzystaæ z mo¿liwoœci postrzelania sobie do tarczy. Tym zajêli siê
mi³oœnicy strzelania z H5N1 ASG
£obez. Broñ by³a bezpieczna tym
bardziej, ¿e nabojami by³y plastykowe kulki. Dzieci mia³y za³o¿one
ochronne okulary, a ka¿dego najm³odszego mi³oœnika strzelania pilnowa³ przedstawiciel H5N1 ASG
£obez. Najm³odsi do celu strzelali z
karabinków wykorzystuj¹c pojedyncze strza³y, jak równie¿ z ca³e
serie. Bezdyskusyjnie, mimo rozmaitych atrakcji ta okaza³a siê najbardziej interesuj¹ca dla najm³odszych. W kolejce do strzelania ustawiali siê zarówno ch³opcy jak i
dziewczynki.

Wieczorem nad Rynowem pojawi³a siê paralotnia, któr¹ wczeœniej
dzieci pomaga³y ustawiæ do startu.
Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguje postawa wszystkich doros³ych
uczestników Dnia Dziecka. Wszelkie atrakcje, jakie przygotowali dla
najm³odszych by³y za darmo, wszyscy, którzy dla nich cokolwiek przygotowali zrobili to po prostu ze
szczerego serca.
Darmowe by³y równie¿ przepyszne kie³baski i skrzyde³ka z grilla oraz napoje. Taka postawa doros³ych zas³uguje na najwy¿sze uznanie, tym bardziej, ¿e na przysz³y rok
planowane s¹ jeszcze wiêksze
atrakcje dla najm³odszych.
mm
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Sybirackie wspomnienia rodziny Stefanii Czuchno z Reska (cz. 3)

W nocy umierali
Wiera Krasnodêbska
O sybirackich losach rodziny
pani Stefanii Czuchno z Reska
opowiada jej córka pani Wiera
Krasnodêbska.
***
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.
Nie by³o tam odgórnych zarz¹dzeñ,
ustaw czy paragrafów. Skoro dobrze
wypadliœmy, dobrze pracowaliœmy,
nie kradliœmy, to nam wiêcej zaczêto p³aciæ w tej pszenicy, ta dniówka
ju¿ by³a dro¿sza. P³acili nam od kilograma uzbieranej bawe³ny. Ludzie chodzili ju¿ z ma³ymi dzieciaczkami, by te¿ zbierali. Nam czasami brat pomaga³, ale jego g³ówn¹
prac¹ by³ nasz ogród. Z tych fartuchów przesypywa³yœmy bawe³nê do
specjalnych worków uszytych z
rzadkiego materia³u, ¿eby by³ przewiew, raz, a dwa – ¿eby siê du¿o
zmieœci³o. Do tego worka mo¿na
by³o na³adowaæ 60 kilogramów bawe³ny. Nosi³am go czasami kilkaset
metrów, choæ sama wa¿y³am 55 kg.
Ale jak cz³owiek nauczy siê nosiæ, to
nie jest to trudne. By³o to tak sprytne,
¿e nietrudno by³o za³o¿yæ worek na
plecy. Ubity wór zawi¹zywa³o siê,
na ziemiê k³ad³o siê fartuch, w który
zbierano bawe³nê, na to worek,
³apa³o siê za koñce, klêka³o siê na
kolano i podnosi³o worek na plecy.
Ka¿dy swoje worki ustawia³ w wyznaczonym miejscu, nie by³o ¿adnych kradzie¿y. By³a waga, wa¿yli
od razu i zabierali na samochód.

Szakale
Nie zapomnê tej nocy. To by³
pierwszy rok. Bawe³na z ziarenkami nie mo¿e d³ugo le¿eæ, bo siê samoistnie zapala. Samochodami wo¿ono bawe³nê do fabryki, roz³adowywano i wracano po nastêpne.
Czasami kierowcy stali w kolejce w
fabryce, bo to nie jeden ko³choz
odwozi³. Zosta³am w polu, przy
oko³o 50-60 workach i mia³am czekaæ, a¿ przyjad¹ i je zabior¹. To jest
szok. By³o ju¿ ciemno, gdy szakale
wko³o zaczê³y wyæ! Ze strachu w³osy stawa³y mi dêba. A ja samiusieñka przy tych workach by³am. Przewa¿nie nikt tak d³ugo nie siedzia³.
Wtedy jednak w fabryce by³a d³uga
kolejka. Nigdy nie zapomnê tego
widoku, a szakali by³o ca³e stado.
Otoczy³y mnie dooko³a, biega³y,
zwo³ywa³y siê. Strasznie siê ba³am.
PóŸniej przyjecha³ traktorzysta z
mê¿czyznami i za³adowali te worki.
Od razu podrzucili mnie do ko³chozu. Nigdy nie by³o takiego przypadku, ¿eby szakal kogoœ zaatakowa³,
ale mimo wszystko by³o to nieprzyjemne. U nich wycie jest takie zawodz¹ce. Wilki inaczej wyj¹.

Szakale by³y zmor¹ na cmentarzu. Zawsze wyci¹ga³y zw³oki z grobów i je zjada³y. Nasz¹ babciê to
samo spotka³o. Tam kopie siê dó³ i
podkopuje siê w bok. Zmar³ego nie
k³adzie siê na wprost, ale wsuwa w
ukoœn¹ podkopan¹ szczelinê, ¿eby
szakalom nie by³o tak sprytnie wydostaæ cia³a, ale one i tak wyci¹ga³y.
PóŸniej ju¿ katolicy i prawos³awni chowali w trumnach. Tubylcy zawijali w bia³y ca³un, póŸniej w najgrubsze dywany, zaszywali go, tylko
u g³owy i u nóg zostawiali. W pogrzebie uczestniczyli tylko sami mê¿czyŸni, bez wzglêdu na to, czy umiera³a kobieta czy mê¿czyzna. Kobiety
zostawa³y w domu i ca³y dzieñ p³aka³y. Wynajmowali p³aczki.
Kazachy
Tubylcy byli bogaci, w stepach
mieli swoje wielb³¹dy, po kilkaset
sztuk. Jako naród s¹ bardzo goœcinni i naprawdê z g³odu by tam cz³owiek nie umar³. Zawsze w ostatniej
chwili podali rêkê.
Przewa¿nie mieli domy z lepianki, ale musia³a byæ jurta, w której
spêdzali ca³e lato. Jurta ubrana by³a

w dywanach: na œcianach, na dole, a
ko³dry, poduszki pouk³adane by³y
pod same sufity. Siadali na dywanie,
na sobie bieli p³aszcze i turbany. Tak
siedz¹c pili gor¹c¹ herbatê z fili¿aneczek bez uszka. I nam te¿ przywo¿ono gor¹c¹ herbatê na pole. Nie
by³o tam przerwy na obiad. Na polu
by³a wiata, przywo¿ono gor¹c¹ herbatê, czasem nawet na miejscu gotowali i to by³ ca³y nasz ratunek. Na
taki skwar zimny napój to koniec, a
tam ludzie nie chorowali.
Wê¿e i skorpiony
W pierwszym roku strasznie
panowa³a dezynteria (czerwonka)
wœród przyjezdnych. Woda tam by³a
koloru kawy z mlekiem. Nie by³a
truj¹ca, tylko nie trzeba jej by³o od
razu piæ. Wystarczy³o wiadro postawiæ, glina osiada³a i ju¿ by³a krystalicznie czysta. Woda p³ynê³a z gór
Tien-Szan, rzeka Syr-daria by³a bardzo daleko, ale tam woda te¿ by³a
¿ó³ta, w kana³ach to samo. Tam nie
znajdzie siê kamienia, jedynie wysuszona na s³oñcu ceg³a.
W miasteczkach ju¿ nasadzali
akacje, brzozy, lipy, robili skwery,
ale w ko³chozach by³y go³e ulice,
tylko przy kana³ach ros³y trzciny w
szerokoœci oko³o 2 metrów. Tam
jednak te¿ siê cz³owiek przed s³oñcem nie schowa³, ze wzglêdu na
skorpiony.
PóŸniej zrobili w naszym ko³chozie ambulatorium. Ca³y czas by³
lekarz dy¿urny. Udzielali od razu
pierwszej pomocy, ale nie by³o s³ychaæ, aby ktoœ zmar³ z tego powodu.
By³o te¿ bardzo du¿o wê¿y. Do chaty przychodzi³y, pod ³ó¿kiem le¿a³y,
ale chyba nie by³y jadowite. Szczególnie bardzo du¿o by³o wê¿y wodnych.
Po œmierci Stalina przyjecha³o
bardzo du¿o Koreañczyków. Im
dawano du¿e dzia³ki przy kana³ach.
Zaczêli uprawiaæ ry¿. Musieli tak
gospodarowaæ, aby woda przep³ywa³a przez ich ogromne pola. Miejsce, w których sp³ywa³a, nazywali
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œmierci¹ g³odow¹

zbrosy. Tam woda zawsze by³a czysta. By³ to ogromny kana³, który
dzieli³ granicê Kazachstanu od Uzbekistanu. Zawsze z tat¹ chodziliœmy tam ryby ³owiæ. Rybê ³apaliœmy
w styczniu, lutym, gdy zbros by³
zamarzniêty. Gdy we wrzeœniu Koreañczycy spuszczali wodê, ta œcieka³a jak wodospady. Pod nimi by³y
potê¿ne k³êby jasnych wê¿y wodnych. Trudno to opisaæ. Gdy pierwszy raz je zobaczy³am, zaczê³am
uciekaæ, ale wyt³umaczyli mi, ¿e
wê¿e szykuj¹ siê na zimê. Zanurzaj¹
siê w bagna w tych kana³ach i œpi¹.
Od tego kana³u byliœmy oko³o 6
km. A od miejscowoœci Syr-daria 12 km, od Taszkientu 80 km. By³am
w Taszkiencie kilka razy. Miasto
by³o takie go³e. Same budynki, bardzo ma³o zieleni, ale du¿o winnic. W
Uzbekistanie by³o bardzo du¿o winnic i sadów brzoskwiniowych i morelowych, pola arbuzów i melony.
Arbuzy mia³y po 15 kg, melony te¿
by³y potê¿ne. Te rzeczy jak arbuzy,
melony, winogrona w naszym ko³chozie te¿ by³y bardzo du¿e.
Tato
Przez pó³ roku tato nie wiedzia³
w ogóle, gdzie jesteœmy. Zakazano
nam pisaæ jakiekolwiek listy. Na
poczcie sprawdzali i wracali listy od

razu. Po pó³ roku pozwolili nam ju¿
pisaæ. Wtedy tato dowiedzia³ siê,
gdzie jesteœmy. Wczeœniej, jak nam
póŸniej opowiada³, bardzo rozpacza³, ¿e nie dajemy znaku ¿ycia. My
te¿ nie wiedzieliœmy co siê z nim
dzia³o. Jednak Bóg tak da³, ¿e Stalin
skoñczy³ swoje ¿ycie. Od razu nam
s³oñce zaœwieci³o.
U nas by³o 40 rodzin, w tym tylko 11 mê¿czyzn. Same kobiety i
dzieci, bo mê¿czyŸni siedzieli w
wiêzieniach. Po œmierci Stalina zrobi³ siê luz i zaczêli wypuszczaæ
wiêŸniów. Stalin umar³ w marcu, a
we wrzeœniu wróci³ nasz tato. PrzywieŸli go pod konwojem. Gdy tato
przyjecha³, to ju¿ poczuliœmy siê
mocni, rodzina ponownie sta³a siê
pe³na. Zmieni³o siê te¿ ¿ycie. Do nas
zaczêli przychodziæ inni mê¿czyŸni, którzy równie¿ wrócili z wiêzieñ.
Gdy zapoznali siê, ju¿ by³o inaczej.
Powiedzieli, ¿e nie bêd¹ pracowaæ
w ko³chozie i nikt ich do tego nie
zmusi.
W jurcie mieszkaliœmy do powrotu taty. Potem sami zbudowaliœmy sobie dom. W po³udniowym
Kazachstanie jest wysoka temperatura, a glina a¿ siê prosi, ¿eby z niej
ceg³ê wyrabiaæ. Mê¿czyŸni zrobili
formy na piêæ cegie³. Glinê miesza³o siê z koñskim nawozem. Po

dwóch dniach ceg³y by³y suche. Gdy
nauczyliœmy siê je robiæ, to znowu
staliœmy siê ku³akami. Postawiliœmy sobie piêkny dom. By³ dach, ale
nie by³o strychu, bo nie by³o drzewa,
¿eby zrobiæ to wszystko. Z drewna
by³y tylko stropy zrobione i zakoñczone trzcin¹. Jak siê jedzie na Nowogard, stoj¹ zajazdy trzcin¹ kryte,
te¿ tak¹ trzcin¹ mieliœmy dom kryty.
Wewn¹trz œciany pokryte by³y glin¹
i wybielone, na zewn¹trz to samo.
Wapno mo¿na by³o kupiæ, nie by³o
ju¿ biedy.
Tato zorganizowa³ brygadê i
prywatnie stawiali tubylcom domy
szachulcowe, tzw. pruski mur; a ja z
bratem robiliœmy ceg³y. £adne by³y
te domy. Tam by³o bardzo du¿o bogatych ludzi, a my, Europejczycy,
jesteœmy przecie¿ pracowici i
wszystko potrafimy. Brygada taty
mia³a bardzo du¿y popyt na nowe
domy. Bogaci drzewo kupowali sobie sami i dostarczali. To ju¿ by³o
ca³kiem inne ¿ycie. Tato zacz¹³ na
ryby chodziæ, a tam ryb by³o tyle, ¿e
tylko je ³apaæ. Kupiliœmy krowê,
tato kupi³ rower, on ³apa³ ryby, a ja
wozi³am je do miasta i sprzedawa³am. Ju¿ nam komendaturê znieœli,
podpisywaliœmy siê tylko raz na
miesi¹c i nie trzeba siê by³o ju¿
podpisywaæ, ¿e siê wychodzi. PóŸniej w ogóle ju¿ nie musieliœmy siê
podpisywaæ. Nam ju¿ zaczê³y „rogi
rosn¹æ”. Dopóki nie by³o mê¿czyzn,
to nas bili, znêcali siê nad nami. Gdy
tylko powiedzia³o siê, ¿e czegoœ siê
nie zrobi, to tak poci¹gnêli nas nahajk¹, ¿e a¿ sznur siê odbija³, taka
prêga by³a na plecach.
Ale tato te¿ mia³ bardzo ciê¿ko,
dopóki ¿y³ Stalin. Gdy wróci³ do
nas, to nawet ³adnie wygl¹da³. Na
pocz¹tku jednak, jak opowiada³,
mieszkali w barakach w lasach niedaleko Gu³agu na wyspie Kola. Przy
¿yciu trzyma³y ich paczki z domu.
Gdy przesta³y przychodziæ, przez
pó³ roku nie wiedzia³ co siê sta³o, by³
za³amany.
Opowiada³, ¿e jedzenie by³o

okropne, gdyby nie te paczki, to by
nie prze¿yli. Kto nie mia³ pomocy z
domu, to umiera³ g³odow¹ œmierci¹.
K³adli siê spaæ, a na jednej pryczy
spa³o po trzech. Mówi³, ¿e jak wstawali to: „jeden ju¿ zimny, ja ciep³y,
nastêpny zimny”. W nocy umierali
œmierci¹ g³odow¹, a wszystkie wszy
przechodzi³y z nich na tego, kto
jeszcze ¿y³. Obok niego dziewiêæ
osób umar³o. Ba³ k³aœæ siê spaæ, ¿e
mo¿e umrzeæ i on. Gdy dostawa³
paczkê, to sam nie jad³. Bo jak sam
móg³ jeœæ? Moczyli te suszone
ziemniaki i tak je jedli...
Koniec niewolnictwa
W 1954 roku stwierdzi³am, ¿e
nie bêdê ju¿ pracowa³a w ko³chozie
za darmo. Zbuntowa³y siê nas cztery
dziewczyny. Za ten bunt siedzia³yœmy 15 dni w areszcie. PóŸniej posz³yœmy do miasteczka oddalonego
od nas o 6 kilometrów. Pracowa³yœmy na kolei. W stepie k³ad³yœmy
kolej ¿elazn¹. By³o bardzo ciê¿ko.
Temperatura dochodzi³a do 40 stopni, a szyny by³y tak nagrzane, ¿e
trudno by³o je w rêce braæ. Gdy zakopa³o siê jajko w piasku, to za 10
minut by³o ugotowane na twardo.
Wiedzia³am jednak za co pracujê i
¿e bêdê z tego pieni¹¿ki mia³a. Pracowa³am tam przez rok. PóŸniej dowiedzia³am, ¿e mog¹ mnie przyj¹æ
do fabryki bawe³ny.
Bawe³na ma w sobie ma³e ziarenka, praca w fabryce polega³a na
czyszczeniu z nich bawe³ny. Ziarenka s³u¿y³y do siania, a czysta bawe³na sz³a do przetwórstwa. Robili 60
kilogramowe kipy, to ³adowano na
wagony i wysy³ano. Dosta³am siê
tam do pracy. Dobrze tam by³o,
mo¿e jeszcze do tej pory mieszka³abym tam i pracowa³a. By³o du¿o
m³odzie¿y, nie byliœmy pod ¿adnym
rygorem; odsiedzia³yœmy swoje 15
dni i to by³ koniec. Niektóre dziewczyny zosta³y na kolei, ale ja chcia³am jeszcze wieczorami chodziæ do
szko³y. Tam skoñczy³am 9 klas, a
brat zda³ maturê. Cdn.
mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 9.06.2009 r.
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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INNE

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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

Ciuszki dzieciêce 0-12 mcy. Sprzedam Tanio! Tel. 508 591 529. Do
obejrzenia w Radowie ma³ym

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam dom w £obzie, pow. 107
mkw. z dzia³k¹ 503 mkw., budynki
gospodarcze, gara¿. Cena 220 tys.
Z³ do negocjacji. Tel. 662 012 049.

Powiat gryficki
Sprzedam szczeniêta - boksery. tel.
605 058 356

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.

Poszukujê mieszkania 2 pokojowego do wynajêcia na terenie £obza.
Tel. 516 371 444 po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 80
mkw., okna PCV, gazowe co, parter,
du¿y taras. Tel. 886 631 138.

Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, parter, 51
mkw., 2 pokoje, piwnica, ogrzewanie gazowe w³asne,, do remontu.
Tel. 600 274 405 po godz. 15.00.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Przyjmê gruz, szlakê, ziemiê, darñ.
tel, 501 234 596

Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, parter 48 mkw. Tel. 663 644
388.

Region

Region

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Szukam mieszkania do wynajêcia
lub kawalerki w £obzie. Tel. 788 681
988.

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 drawski
Okazja - sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar., dwie po
32 ar., œwiat³o, woda, gaz przez drogê, na trasieSprzedam ceg³ê z rozbiórki, poniemieck¹, czerwon¹ o
wymiarach 25x12x6,5 cm (standardowa). Cena do uzgodnienia. Tel.
886 410 069.
Drawsko £obez, 5 km od Drawska
przy hydroforni w ZagoŸdziu. Tel.
696 972 337.

ROLNICTWO

Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Sprzedam ceg³ê z rozbiórki, poniemieck¹, czerwon¹ o wymiarach
25x12x6,5 cm (standardowa). Cena
do uzgodnienia. Tel. 886 410 069.
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.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
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.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
3 piêtro, centrum £obza. Tel. 509
071 659.

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

Powiat drawski
Z³ocieniec – sprzedam mieszkanie , parter, 32 mkw, 1 pokój,
kuchnia, WC, korytarz, du¿y balkon. Tel. 509 588 042.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku po³o¿onym przy ulicy Armii Krajowej 27
w Dobrej, wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr 160/2.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
? Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27
w Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 160/2 o pow. 509m2- wraz z udzia³em
do 22/100 czêœci w budynku mieszkalnym, budynkach gospodarczych
oraz dzia³ce gruntowej. Lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej
41,87m2, sk³ada siê z dwóch pokoi, kuchni i wc, usytuowany jest na
I piêtrze / druga kondygnacja/. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto.
W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 18658 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
W/w nieruchomoœæ jest obci¹¿ona bezumownym lokatorem.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 01 lipca
2009 r. do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
06 lipca 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul.
Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
BURMISTRZ Barbara Wilczek

Pieni¹dze
do wziêcia
(£OBEZ). Radni jednog³oœnie
przyjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ funduszu
so³eckiego dla wsi. Na ten cel zostanie
przeznaczonych oko³o 180 tys. z³. Jak
wynika ze wstêpnych obliczeñ najwiêcej otrzyma Dalno - oko³o 17 tys. z³,
najmniej – Tarnowo - 5.400 z³. Œrednio
fundusz so³ecki bêdzie wynosi³ 7-8 tys.
z³. Kwota ta bêdzie przeznaczona na infrastrukturê. Dodatkowo gmina bêdzie
mia³a mo¿liwoœæ dofinansowania wybranych przedsiêwziêæ. Z tych pieniêdzy jednak wioski nie bêd¹ mog³y
uszczkn¹æ ani grosza na imprezy. mm
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Sz. Pan
Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny
„Tygodnik £obeski”

Œladem publikacji z dnia 2
czerwca 2009 r. w Tygodniku
£obeskim na stronie 9, artyku³u
pt. „Znowu wlaz³ na komin”,
£obeska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. (£EC) zgodnie z Prawem Prasowym prosi o zamieszczenie w najbli¿szym wydaniu Waszego tygodnika poni¿szego tekstu.
***
Teren ciep³owni jest terenem
zak³adu przemys³owego, na którym przebywaæ mog¹ tylko pracownicy lub osoby do tego upowa¿nione i zabezpieczony jest w
sposób nale¿yty.
Przywo³anie w artyku³ach
Spó³ki £EC jako winnej nieodpowiedzialnego postêpowania osoby
bêd¹cej pod wp³ywem alkoholu,
dodatkowo po ka¿dym incydencie
poddawanej badaniom psychiatrycznym ( i co z tego wynika? czy
ktoœ wyci¹ga z tego jakieœ wnioski?), jest bezpodstawne i niestety
mog³o wp³yn¹æ negatywnie na wizerunek przedsiêbiorstwa. Ponadto prezentowane oczekiwanie, i¿
znany od d³ugiego czasu problem
osoby chorej rozwi¹¿e £obeska
Energetyka Cieplna- jest nieuzasadnione. W naszym przekonaniu
do takich dzia³añ i tego konkretnego przypadku powo³ane s¹ odpowiednie s³u¿by, zarówno medyczne jak i bezpieczeñstwa.
Bezspornym jest bowiem fakt,
i¿ osoba ta, niezale¿nie od stanu
trzeŸwoœci i stanu zdrowia, na w³asne ryzyko i w³asn¹ odpowiedzialnoœæ ³amie zakaz, wdzieraj¹c siê
po raz kolejny nieupowa¿nienie na
teren zak³adu, a wspinaj¹c na komin ciep³owni dodatkowo nara¿a
na niebezpieczeñstwo nie tylko
siebie, ale i pracowników ciep³owni oraz s³u¿by zaanga¿owane w incydent.
£EC wykona³ wszystko co by³o
mo¿liwe, aby nie dopuœciæ do ponownych aktów chuligañstwa
(ogrodzony teren Spó³ki monitorowany jest w sposób ci¹g³y, dodatkowa zamontowana czujka monitoruj¹ca komin, obciêcie drabiny
na kominie do wysokoœci ok. 3 m
od podstawy, zamkniêcie samego
wejœcia na komin krat¹ zamykan¹
na k³ódkê, dodatkowo jeszcze wykonaliœmy pierœcieñ wokó³ wejœcia na komin z wystaj¹cymi na zewn¹trz ostrymi prêtami), natomiast wymaganie kolejnych zabezpieczeñ jest w naszym przekonaniu eskalowaniem oczekiwañ.
Bior¹c bowiem pod uwagê wyj¹tkow¹ uporczywoœæ tych dzia³añ,
tylko przez jednego mieszkañca
£obza, zastosowanie ka¿dego kolejnego zabezpieczenia nie daje
gwarancji skutecznoœci i bynajmniej nie jest rozwi¹zaniem problemu. Osoba ta, niezale¿nie od ro-
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dzaju zabezpieczeñ, mo¿e nadal
dokonywaæ kolejnych prób wtargniêcia na teren naszej ciep³owni
lub podobnych obiektów gdzie indziej zlokalizowanych.
Jednoczeœnie chcemy zapewniæ, ¿e rozumiemy powagê sytuacji
i nie lekcewa¿ymy tego co siê sta³o- co z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
podkreœlamy. Deklarujemy chêæ
pomocy i jesteœmy otwarci na pomoc w rozwi¹zaniu tego problemu- ze wszystkimi zainteresowanymi. Nawi¹zaliœmy kontakt z
Policj¹ i dokonaliœmy wspólnej
wizji lokalnej terenu wokó³ komina, stwierdzaj¹c, ¿e wykonane
przez nas zabezpieczenie jest odpowiednie.
Pragniemy równie¿ zapewniæ,
¿e jesteœmy otwarci na wszelkie
wyjaœnienia oraz wspó³pracê z mediami, dlatego zwracamy siê z
proœb¹ o zapoznawanie siê przed
ka¿d¹ publikacj¹ ze stanowiskiem
naszej firmy, tak¿e w sprawach,
które w Pañstwa odczuciu mog¹
dotyczyæ £EC. Pozwoli to uzyskiwaæ konkretn¹ wiedzê w danym temacie, przekazywaæ czytelnikom
informacje potwierdzone, a w konsekwencji unikaæ publikacji informacji, które niepotrzebnie mog¹
pozostawaæ u czytelników w sferze domys³ów lub niew³aœciwej interpretacji faktów.
Jesteœmy przekonani, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przez
Pañstwa zrozumiane oraz, ¿e w
przysz³oœci dadz¹ nam Pañstwo
mo¿liwoœæ ustosunkowania siê do
sytuacji, w których - na przyk³ad
jak opisano wy¿ej - prawid³owe
prowadzenie przez nas dzia³alnoœci jest nara¿ane na niebezpieczeñstwo ze strony osób trzecich.
Z powa¿aniem
Ryszard Sola
Prezes Zarz¹du £EC Sp. z o.o.
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Annus mirabilis 1989

Rok 1989 - rok cudów - rok
upadku re¿imów komunistycznych w Europie Œrodkowej i
Wschodniej, rok zwyciêstwa demokracji nad totalitaryzmem przyniós³ fina³ dramatu politycznego, który rozpocz¹³ siê w strajkowe lato 1980 roku wraz z powstaniem „Solidarnoœci”, poprzedzonym dzia³aniem KOR, ROPCiO, KPN, spotkañ Lataj¹cego
Uniwersytetu i wielu innych inicjatyw.
Wydarzenia roku 1989 nie mia³yby te¿ z pewnoœci¹ miejsca, gdyby
nie pielgrzymki Jana Paw³a II do
Polski, który przypomina³ swoim
rodakom, ¿e polityka jest funkcj¹
kultury i musi opieraæ siê na uznaniu
godnoœci cz³owieka.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Resku wspó³tworzy Inicjatywê

RAZEM 89 - otwart¹ platformê
dzia³ania, do której w³¹czyli siê
wszyscy, którzy chcieli przy³¹czyæ
siê do wspólnego obchodzenia
dwudziestej rocznicy przemian
1989 roku.
Rok 1989 odmieni³ los zbiorowy
i osobisty nas wszystkich, mia³ te¿
decyduj¹cy wp³yw na wydarzenia w
ca³ej Europie.

W zwi¹zku z tym w naszej szkole
mia³y miejsce ró¿ne wydarzenia.
Uczniowie klas drugich przy³¹czyli
siê do Konkursu Kuratorium w
Szczecinie „Wydarzy³o siê 20 lat
temu”, wykonuj¹ prace plastyczne.
4 czerwca, dok³adnie w dwudziest¹
rocznicê wydarzeñ, uczniowie
pierwszej klasy humanistycznej zaprezentowali retrospektywne spojrzenie na prze³omowe wydarzenia
powojennej Polski, teksty zosta³y
wykonane na tle muzyki m.in.
J.Kaczmarskiego, K.Jandy, J.Pietrzaka.
Nastêpnie uczniowie obejrzeli

film, którego autork¹ by³a Agnieszka Duda, tegoroczna maturzystka.
Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ losowa³a koszuli z logo Inicjatywy Razem’89. Poza tym otrzymali plakietki, naklejki i balony równie¿ z
logo Razem’89.
Nasza impreza by³a kameralna,
pozbawiona oficjalnych przemówieñ, chodzi³o nam przede wszystkim o zaakcentowanie tego wydarzenia, podkreœlenia znaczenia w
budowie demokracji w Polsce.
http://www.razem89.pl/index.php?dzial=inicjatywy&page=1
A.Popielarz

My, m³odzi ludzie, mo¿emy i
chcemy cieszyæ siê z tego, co wtedy
i w ci¹gu kolejnych lat uda³o nam siê
naszym dziadkom i rodzicom osi¹gn¹æ. Sukces Polski by³ efektem
wysi³ku, pracy, entuzjazmu i zaanga¿owania tysiêcy ludzi, dlatego
chcemy, ¿eby powszechna by³a dzisiaj radoœæ i duma. Chcemy równie¿ zastanowiæ siê nad tym, jak
mo¿emy i powinniœmy wykorzystaæ
nasze doœwiadczenia w przysz³oœci.

Praeurowybory w LO w Resku
Tradycj¹ naszej szko³y jest
udzia³ w akcjach wyborczych Centrum edukacji Obywatelskiej:
„M³odzi g³osuj¹”. Przed wyborami
przeprowadziliœmy kampaniê pro
frekwencyjn¹, wykonaliœmy gazetkê, zamieœciliœmy informacje na
stronie CEO.
W LO Resko wybory odby³y siê
ju¿ w Dniu Dziecka ze wzglêdu na
zbli¿aj¹ce siê uroczystoœci 4 czerw-

ca. Uczniowie wszystkich klas mieli
mo¿liwoœæ oddania g³osu na jedn¹ z
wybranych partii. Ciekawe, czy g³osy uczniów (dzieci) bêd¹ zbie¿ne z
wyborami ich rodziców?
Mamy nadziejê, ¿e frekwencja
doros³ych bêdzie zbli¿ona do naszej
(48%).
Przy okazji rozdawaliœmy naklejki zwi¹zane z eurowyborami
oraz inicjatyw¹ Razem’89, w której

tak¿e uczestniczymy.
Relacje z akcji wyborczej znajdziecie na stronie CEO:
http://mlodziglosuja.nq.pl/stroDane
Liczba szkó³
Liczba osób uprawnionych
Liczba g³osów oddanych
Liczba g³osów wa¿nych
Liczba g³osów niewa¿nych
Frekwencja

na.php?p=4&sz=44973
http://mlodziglosuja.nq.pl/strona.php?p=6&id=525
A.Popielarz
2
422
279
263
16
66.11%

Komitet
Liczba g³osów Procentowe
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
15
5.7%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
6
2.28%
Komitet Wyborczy Samoobrona RP
24
9.13%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
18
6.84%
Komitet Wyborczy Libertas
21
7.98%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy,
6
2.28%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przysz³oœci
CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
7
2.66%
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
11
4.18%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
82
31.18%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
73
27.76%
Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna
0
0%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast
0
0%
Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskê
0
0%
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By³yœmy na 8 Marszu ¯ywej Pamiêci Sybiru w Bia³ymstoku

Radowa³y siê nasze serca widz¹c,
¿e najliczniejsz¹ grup¹ tego marszu
by³a m³odzie¿
Od 2001 roku w
miesi¹cu wrzeœniu
odbywa siê
Miêdzynarodowy Marsz
¯ywej Pamiêci Sybiru w
Bia³ymstoku. W
ubieg³ym roku odby³ siê
ju¿ 8 Marsz w dniach 1011 wrzeœnia.
Wszyscy rano zebrali siê przy
Pomniku Katyñskim, przy którym
wartê wystawili funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej, Policji i harcerze.
Odegrany zosta³ hymn pañstwowy.
Tadeusz ChwiedŸ - prezes Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Sybiraków, powita³ przedstawicieli w³adz pañstwowych, miejskich, duchowieñstwa, organizacji kombatanckich,
policji, wojska polskiego, przyby³e
delegacje zagraniczne z USA, Kanady, Litwy, Bia³orusi i licznie zgromadzon¹ m³odzie¿ szkoln¹, harcerzy, a
zw³aszcza przyby³ych z ca³ej Polski
Sybiraków. Przypomnia³, ¿e rok
2007 poœwiêcony by³ Dzieciom Sybiru, a rok 2008 Matkom Sybiraczkom, bezimiennym bohaterkom,
które uczy³y wiary w Boga, mi³oœci
do Ojczyzny, to one ca³owa³y i znaczy³y znakiem krzy¿a ka¿dy zdobyty
kawa³eczek chleba. To one martwi³y
siê jak prze¿yæ kolejny dzieñ. To na
nie mówili Rosjanie - „gordyje polaczki” (dumne i harde Polki). To
matki Sybiraczki sponiewierane g³odem, mrozem, prac¹ ponad si³y, toczy³y walkê o przetrwanie. Robi³y
wszystko, by uchroniæ dzieci od
œmierci g³odowej i wynarodowienia.
- Wasze cierpienia, drogie Matki,
boleœnie doœwiadczone Sybirem, nie
zostan¹ zapomniane, pozostan¹ w
pamiêci m³odego pokolenia. - mówi³
prezes ChwiedŸ.
Nastêpnie poprosi³ o b³ogos³awieñstwo dla uczestników Marszu w
obrzêdzie katolickim i prawos³awnym. Udzielili ich ks. abp. prof.
Edward Ozorowski - metropolita
bia³ostocki i ordynariusz diecezji
bia³ostocko-gdañskiej bp Jakub.
Zgromadzeni w asyœcie orkiestry,
pocztów sztandarowych (125) przeszli do koœcio³a Ducha Œwiêtego.
Radowa³y siê nasze serca widz¹c, ¿e najliczniejsz¹ grup¹ tego
marszu by³a m³odzie¿ ze szkó³ bia³o-

stockich. Dzieñ 11 wrzeœnia by³
dniem wolnym od zajêæ lekcyjnych.
By³y delegacje m³odzie¿y z opiekunami z Wilna, Grodna, Ukrainy i z
ca³ej Polski nosz¹ce imiê Sybiraków.
Liczby uczestników nie sposób okreœliæ, ale na pewno by³o to kilka tysiêcy osób. Pogoda nam sprzyja³a, staraliœmy siê dotrzymaæ kroku, chocia¿ m³odzie¿ nas mija³a.
Doszliœmy do koœcio³a, gdzie
zosta³a odprawiona liturgia Mszy
œwiêtej koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Edwarda Ozorowskiego. Uroczystoœæ uœwietni³
chór polonijny Czerwone Maki z
Miñska. Wartê przez œrodek koœcio³a
zaci¹gnêli harcerze i wystawili
punkty medyczne. Homiliê wyg³osi³
kapelan Sybiraków ks. Zdzis³aw
Banaœ, wspominaj¹c czas i warunki
wywózek. - Politycy rz¹dz¹ a skutki
ponosi naród. Ginêli mê¿czyŸni,
kobiety, starcy i dzieci od g³odu,
chorób i pracy ponad si³y. - mówi³.
Nawi¹za³ do obecnych czasów, gdy
godnoœæ matki jest sponiewierana
przez laicyzacjê m³odzie¿y, brak szacunku dla ludzi starszych i wiary.
Europa odwraca siê od Boga. Ale to
matki bêd¹ walczy³y o odrodzenie,
bo to jest ich przeznaczeniem i tylko
matki mog¹ to uczyniæ.
Po Mszy œwiêtej udaliœmy siê
pod pomnik Grobu Nieznanego Sybiraka przy koœciele Ducha Œwiêtego. Orkiestra zagra³a Hymn Sybiraków, a œpiewem ubogaci³ wokalista.
Ksi¹dz abp Ozorowski odmówi³
modlitwê za matki i dzieci i za tych,
co zostali tam pochowani – za oficerów i ¿o³nierzy poleg³ych w czasie II
wojny œwiatowej, za wiêŸniów i poleg³ych w ³agrach i obozach, za zes³anych na Sybir, którzy nie maj¹
w³asnych grobów. Za tych co wrócili, ale ju¿ zmarli, ale te¿ za tych, którzy przyczynili siê do eksterminacji
Polaków - przebacz im Bo¿e. W obrzêdzie prawos³awnym modli³ siê ks.
dziekan Jerzy Boreczko przy udziale
chóru gregoriañskiego – za zes³añców, którzy nie dost¹pili obrzêdu
pochówkowego – za ¿ywych jeszcze
oprawców, by Bóg przebaczy³ i odpuœci³ im grzechy zawinione i nie
zawinione.
Nie ma cz³owieka, który by nie
zgrzeszy³ – tylko Bóg jest bez grzechu . Zgromadzi³ ró¿ne narody ramiê
przy ramieniu, by zaprotestowa³y
przeciw przemocy i totalitaryzmowi.
Cz³owiek ma prawo do wolnoœci,

w³asnego s³owa i suwerennoœci.
Ka¿dy naród mia³ swoj¹ Golgotê i
doœwiadczenie. Chcemy by cz³owiek cz³owiekowi by³ bratem i by
ludzie ³¹czyli siê w mi³oœci.
Prezydent Bia³egostoku dr hab.
Tadeusz Truskolaski przypomnia³,
¿e czasy stalinowskie od 1936 do
1956 roku to dzia³ historii ma³o znany. W imieniu Prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego sekretarz stanu Ryszard Legutko odczyta³ list, w którym przekaza³ uczestnikom 8 Marszu ¯ywej Pamiêci Sybiru pozdrowienia, ³¹cz¹c siê z obchodami 80lecia powstania oraz 20-lecia reaktywowania Zwi¹zku Sybiraków i has³ami Polaków – Bóg, Honor i Ojczyzna. W imieniu marsza³ka Sejmu
Bronis³awa Komorowskiego list
odczyta³ pose³ Tyszkiewicz. - Jestem
synem Sybiraczki. Dziêkujê mojej
nie¿yj¹cej matce, ¿e nauczy³a mnie
mi³oœci do Ojczyzny. - powiedzia³.
W imieniu prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska wojewoda podlaski
M. ¯ywno z³o¿y³ podziêkowania
organizatorom – Umar³ym pamiêæ ¿ywym pojednanie. Minister Pracy i
Polityki Spo³ecznej Jolanta Fedak,
której rodzina by³a na zes³aniu, powiedzia³a: - Oddajê ho³d i honor
Sybirakom, którzy uczestniczyli w
tym marszu. Minister ds. represjonowanych J. Krupski wspomnia³ o codziennej walce zes³añców o przetrwanie; - Byli jak sól ziemi, walczyli
o sprawy duchowe mimo zakazu.
Apel Poleg³ych: za ¿o³nierzy, policjantów, Polaków wcielonych do armii czerwonej, za ³agierników AKowców, za matki sybiraczki, za tych
co nie mieli godnego pochówku, za
bezimiennych Polaków nie maj¹cych mogi³ zosta³ zakoñczony salw¹
honorow¹. Delegacje z³o¿y³y wieñce
i kwiaty pod pomnikiem, zapalono
znicze. Z nieba pokropi³ na nas drobny deszczyk, by³o to jak Bo¿e b³ogos³awieñstwo, Organizatorzy zaprosili nas na gor¹c¹ i smaczn¹ grochówkê, z wk³adk¹ i chlebem. Po
zakoñczeniu uroczystoœci i posi³ku,
mo¿na by³o zwiedziæ Muzeum Sybiraków mieszcz¹ce siê w dolnej czêœci koœcio³a. Muzeum otwarto 3 paŸdziernika 1998 roku i jest ono najlepsz¹ lekcj¹ pogl¹dow¹ historii.
Panorama Golgoty Wschodu
Polskich Zes³añców – Ekspozycja
Matki Sybiraczki w Muzeum, tu nasz
Klub Paw³odarczyka ma swoj¹ gablotê, w której znajduj¹ siê nasze

kroniki zjazdowe i ró¿ne osobiste
pami¹tki naszych cz³onków. Z Tadeuszem Szumowskim zanieœliœmy
kroniki IX i X Zjazdu w Rewalu.
Dziêki staraniom w³adz klubu zosta³o wyeksponowanych 16 tablic ukazuj¹cych dzia³alnoœæ klubu od jego
powstania.
Na jednej z tablic przeczyta³am
wiersz pt. Nasza Wolnoœæ, autorki
Krystyny Mateuszak – cz³onkini klubu.
Ta nasza wolnoœæ za póŸno przysz³a
Na naszych sióstr i braci
Ta nasza wolnoœæ za póŸno przysz³a
dla naszych ojców
Do naszych matek wdów
Myœmy tak d³ugo milczeæ musieli
O ranach, które nam zada³ wróg
Tamte koszmary œni¹ siê nocami
Rany nam krwawi¹, a blizny bol¹.
To tylko g³êboka wiara w Boga i
mi³oœæ do Ojczyzny pozwoli³a wielu
zes³añcom przetrwaæ katorgê i wróciæ do Kraju.
A teraz trochê refleksji osobistych z wyjazdu do Bia³egostoku.
Wieczorem, 10 wrzeœnia 2008 r. poci¹giem relacji Szczecin – Bia³ystok
wraz z El¿biet¹ Bryczkowsk¹ do³¹czyliœmy do grupy szczeciñskiej, licz¹cej
20 osób, w tym m³odzie¿ z Gimnazjum
nr 7 im. Sybiraków i dwóch pañ opiekunek - Ani i Agnieszki ze Szczecina,
z ich szkolnym sztandarem i sztandarem szczeciñskiego oddzia³u Zwi¹zku
Sybiraków. By³a tak¿e z nami pani Irena Stankiewicz, 85-letnia Sybiraczka,
która jecha³a na marsz po raz ósmy.
¯yczymy jej du¿o zdrowia, by mog³a
jeszcze wiele razy braæ udzia³ w Marszu ¯ywej Pamiêci w Bia³ymstoku.
Opiekunem naszej grupy by³ kol.
Zdzis³aw Frej, cz³onek zarz¹du Oddzia³u ze Szczecina. Rolê swoj¹ pe³ni³ wzorowo. Mieliœmy spotkanie z
m³odzie¿¹ przy herbacie i kawie.
Opowiadaliœmy o swoich i naszych
rodzinnych prze¿yciach na zes³aniu,
o ukradzionym nam dzieciñstwie.
M³odzie¿ z wielkim zainteresowaniem s³ucha³a naszych opowiadañ.
Zadawali pytania: o strukturze
Zwi¹zku, o powstaniu Klubu Paw³odarczyka, jak siê integrujemy i poznajemy. Wspaniali m³odzi ludzie.
Serdecznie im dziêkujemy, ¿e byli i
opiekowali siê nami.
Do zobaczenia na kolejnym Marszu ¯ywej Pamiêci Sybiraków w
Bia³ymstoku.
Zofia Majchrowicz, £obez
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„Czwartki Lekkoatletyczne” - najbardziej masowa
impreza dzieci w Polsce

Po medale
do Warszawy
Organizowane od szeœciu
lat na stadionie w £obzie
„Czwartki Lekkoatletyczne”
to skuteczna inicjatywa,
wyzwalaj¹ca w szko³ach
podstawowych chêæ i zapa³
do sportu od najm³odszych
klas.
Dzia³aczom MKS „Olimp”, entuzjastom „królowej sportu”, wychodz¹ naprzeciw samorz¹dy terenowe: Starostwo Powiatowe oraz
w³adze gminne. Wspieraj¹ ich organizacyjnie a przede wszystkim finansowo.
Wokó³
³obeskich
„Czwartków” gromadzi siê coraz
wiêcej pasjonatów. S¹ wœród nich
nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice, osoby obs³uguj¹ce stadion, pan Zdzis³aw Urbañski – kierownik Wydzia³u Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, m³odzie¿
z gimnazjum w £obzie sprawuj¹ca
rolê sêdziów, inni dzia³acze sportu
szkolnego.
G³ównym koordynatorem akcji
„Czwartków” w Polsce od pocz¹tku, czyli od 15 lat, jest sprinter
Marian Woronin, rekordzista kraju
w biegu na 100 m z czasem 10,00 s,
prezes Stowarzyszenia Sport Dzieci i M³odzie¿y.
W ostatni czwartek m-ca maja –
28.05.2009 r. w £obzie odby³y siê
Powiatowe Fina³y „Czwartków Lekkoatletycznych”, gdzie podsumowano ca³oroczn¹ edycjê. Dzieciom klas
IV, V i VI za ich ambitny i udany start
w biegach, skoku w dal i rzucie pi³eczk¹ zosta³y uroczyœcie wrêczone
medale i dyplomy. Najbardziej aktywn¹ szko³¹, realizuj¹c¹ masowo
program upowszechnienia lekkiej
atletyki w powiecie, okaza³a siê
Szko³a Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego z Reska. Podziêkowania i s³owa uznania nale¿¹ siê nauczycielom wychowania fizycznego
tej placówki – pani Agnieszce Kmieæ
i panu Dariuszowi Kêsemu.
Kierownictwo imprezy (g³ówny
prowadz¹cy p. Kazimierz Mikul)
ustali³o 45-osobow¹ reprezentacjê
powiatu £obez na XV Ogólnopolskie Fina³y „Czwartków Lekkoatletycznych” w dniach 12-14 czerwca
2009 r. w Warszawie.
Klasa IV (13 uczniów)
Litwin Stella SP Resko

tygodnik ³obeski 9.06.2009 r.

Lekkoatletyka

Z³oto Jakuba Plesiaka

Janowska Wiktoria SP Resko
Jarosz Marta SP Resko
Œwi¹tek Wiktoria SP £abuñ Wielki
Œmi³owska Oliwia SP Dobra
Sadowska Milena SP Dobra
Stasiak Aron SP Wêgorzyno
Stasiak Dawid SP Wêgorzyno
Gunera Mateusz SP Be³czna
Grzesik Remigiusz SP Be³czna
Ga³an Kacper SP nr 2 £obez
B³yszko Wojciech SP nr 2 £obez
¯urawik Adam SP £abuñ Wielki
Klasa V (15 uczniów)
Dominiczak Klaudia SP Dobra
Florczak Patrycja SP Dobra
Bacza Daria SP Dobra
Zachcia³ Justyna SP Dobra
Madejczyk Agata SP Dobra
Kielan Joanna SP Be³czna
Fabisiak Katarzyna SP £abuñ Wielki
Sobolewska Ewa SP Resko
Wêzik Dagmara SP nr 1 £obez
Deuter Laura SP nr 1 £obez
Wyczo³ek Piotr SP nr 1 £obez
Rapacz Mi³osz SP nr 2 £obez
Molenda Pawe³ SP nr 2 £obez
Lechowski Jakub SP Dobra
Krupka Arkadiusz SP £abuñ Wlk.

W dniu 16 maja 2009 roku w
Stargardzie odby³y siê Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów w Lekkiej Atletyce. Wœród startuj¹-

cych by³ zawodnik naszego powiatu - Jakub Plesiak (najlepszy
sportowiec 2008 roku), który
zdoby³ z³oty medal w biegu na
400 m.
(wp)

Lekkoatletyka
Klasa VI (18 uczniów)
Kocik Sandra SP Resko
Czura Natasza SP Resko
Janowska Weronika SP Resko
Œluz Kamila SP Resko
Strojna Monika SP Resko
Mañkowska Sandra SP Resko
Bylina Martyna SP Dobra
Durkowska Kamila SP Dobra
Szymanek Dagmara SP Dobra
Kamiñska Marcelina SP nr 2 £obez
Romej Aleksandra SP nr 2 £obez
Bryk Grzegorz SP Resko
Okrasa £ukasz SP Resko
JóŸwiak Patryk SP Resko
Pniewski Micha³ SP Resko
Szczeœniak Damian SP £abuñ Wlk.
Grzelak Tomasz SP £abuñ Wlk.
Kubala Alan SP £abuñ Wlk.
O wynikach uzyskanych na stadionie sto³ecznej Akademii Wychowania Fizycznego przez m³odych liderów ³obeskiej lekkiej atletyki poinformujemy w nastêpnych numerach
„Tygodnika £obeskiego”.
Zdzis³aw Bogdanowicz
Od Redakcji:
Trzymamy kciuki za nasz¹ reprezentacjê. Powodzenia!

Nowy rekord Marcina
Grynkiewicza
W dniu 7 czerwca w
Warszawie odby³ siê 55.
Miêdzynarodowy Memoria³
Janusza Kusociñskiego.
Startuj¹cy tu Marcin
Grynkiewicz ustanowi³ swój
nowy rekord ¿yciowy.
Startuj¹cy w tych zawodach
³obzianin Marcin Grynkiewicz, wychowanek Kazimierza Mikula,
obecnie zawodnik LKS Pomorze
Stargard, w trzecim biegu na 400 m
uzyska³ znakomity czas 47.00 sek.
Jest to nowy rekord Marcina. Poprzedni wynik uzyskany w S³ubicach wynosi³ 47.13.
Marcin z czasem 47.00 sek. pokona³ a¿ o 1.03 sek. Andrzeja Jarosa
(KS Agros Zamoœæ 48.03) oraz Bartosza Kucharskiego (KS Warszawianka 48.26) i Paw³a Olszewskie-

go (AZS-AWF Wroc³aw 48.46).
Teraz czekamy na bieg z czasem
poni¿ej 47 sekund. Trzymamy kciuki i czekamy na wieœci z kolejnych
startów.
(r)

Foto archiwum
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W derbach bez litoœci

Wyniki i tabele

Romañczyk szarpa³, „Grochu”
zablokowa³

V liga

SARMATA Dobra – SPARTA Wêgorzyno 7:0 (3:0)
Historia zatoczy³a ko³o i na boisku
w Dobrej pokaza³a, kto ma racjê w
sporcie, przynajmniej naszym, ma³ym
sporcie gminnym i powiatowym. Racjê maj¹ ci, co maj¹ sportow¹ pasjê,
cierpliwoœæ i rzetelnie buduj¹ klub
patrz¹c w przysz³oœæ. Sarmata jest
dzisiaj dum¹ powiatu ³obeskiego, a
Sparta broni siê przed spadkiem. Dlaczego? Bo kiedyœ pojawili siê w wêgorzyñskim klubie ludzie, którzy mieli
zrobiæ tu nawet II ligê! Pi³karze mieli
mieæ masa¿e, sprzêt, saunê i bóg wie
jeszcze co. Wielu w to uwierzy³o, ale
od tamtej pory Sparta ju¿ tylko pikowa³a w dó³. To nic, ¿e by³y lepsze
momenty, wygrywane mecze i strzelane bramki. Upadek wpisany by³ w owe
zapowiedzi. Dlaczego? Bo przyk³adów na budowanie klubów na lodzie
by³o do tej pory zbyt du¿o, i to w zasiêgu rêki, by mo¿na by³o ich nie zauwa¿aæ, zbywaæ, nie braæ pod uwagê.
Tylko naiwni mogli uwierzyæ, ¿e to siê
spe³ni. Nie spe³ni³o i Sparta sta³a siê
kolejnym przyk³adem, jak nie nale¿y
podchodziæ do sportu. Przyk³adem dla
innych.

D. Romañczyk

Co mo¿na napisaæ o samym meczu? By³ jednostronny. Graj¹cy trener
Sparty Tomasz Side³ opuœci³ zespó³
schodz¹c z boiska po oko³o 20 minutach gry. Jednak zanim to nast¹pi³o,
Damian Padziñski w 17 sekundzie
zdobywa prowadzenie dla Sarmaty.
Piêæ minut póŸniej strza³em z
rzutu wolnego podwy¿sza Bonifrowski. Gdy po kwadransie
bramkê strzela Emilian Kamiñski, ju¿ wiadomo, ¿e wynik bêdzie wysoki. Tym bardziej, ¿e
Sparta po prostu nie dawa³a
sobie rady z szybkimi napastnikami Sarmaty. I tak by³o do
koñca. W œrodku pola szarpa³
grê Daniel Romañczyk, ale by³
osamotniony. Te natarcia ze
spokojem blokowa³ graj¹cy na
stoperze Piotr „Grochu” Grochulski, zachowuj¹c ze swoj¹
lini¹ obronn¹ czyste konto. A napastnicy Sarmaty szaleli, czasaP. Grochulski
mi „przedobrzaj¹c” w podawa-

V liga

Sparta Gryfice – GKS Mierzyn 0:2,
Osadnik Myœlibórz – Arkonia Szczecin
0:1, Odra Chojna – Mieszko Mieszkowice 4:2, Iskierka Szczecin – Kluczevia
Stargard 0:2, Stal Lipiany - Œwit Szczecin 1:1, Polonia P³oty – Woda-Piast II
Rzecko 3:1, Orze³ Trzciñsko-Zdrój –
K³os Pe³czyce 1:1, Sarmata Dobra –
Sparta Wêgorzyno 7:0.
1. Sarmata Dobra
2. Kluczevia Stargard
3. Sparta Gryfice
4. Arkonia Szczecin
5. Œwit Szczecin
6. K³os Pe³czyce
7. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
8. Osadnik Myœlibórz
9. GKS Mierzyn
10. Polonia P³oty
11. Woda-Piast II Rzecko
12. Odra Chojna
13. Stal Lipiany
14. Iskierka Szczecin
15. Sparta Wêgorzyno
16. Mieszko Mieszkowice

59
51
49
49
44
37
37
36
34
32
32
32
29
27
25
24

70:31
56:29
38:32
50:20
50:30
36:40
60:53
45:43
47:54
33:41
33:53
36:50
29:50
37:61
29:46
23:39

Klasa okrêgowa
niu pod bramk¹ Malca, bo mog³aby
byæ dwucyfrówka.
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki, Grochulski, Dorsz (kpt.), Garliñski, Mêdrek, Bonifrowski, Kliœ,
Kieruzel, Padziñski, E. Kamiñski oraz
Marciniak, Jaszczuk, Za³êcki, Olechnowicz, Gude³ajski, Dudek.
Sparta: Malec, Side³, A. Nadkierniczny, Z. Nadkierniczny, D. Nadkierniczny, T. Bidny, D. Bidny, Tondrik,
Konieczny, Romañczyk (kpt.), Szubert oraz Klecha, Radziejewski, Demczuk, Pokrywka, Demko, Mielniczek,
Kowalczyk.
Bramki dla Sarmaty: 1' – Padziñski, 12' – Bonifrowski, 21' - E. Kamiñski, 50' – Olechnowicz, 63' – Gude³ajski, 67' – Padziñski, 76' – Kieruzel.
Juniorzy Sarmaty pokonali swoich
rówieœników ze Sparty Wêgorzyno
5:0 i w dalszym ci¹gu zdecydowanie
przewodz¹ w tabeli rozgrywek. (r)

Klasa okrêgowa

Œwiatowid £obez – Pogoñ II Szczecin 2:1, Flota II Œwinoujœcie – Vielgovia Szczecin 2:0, Promieñ Mosty –
D¹brovia Stara D¹browa 1:0, Mewa
Resko – KP Chemik II Police 3:1, Wicher Brojce – Ehrle Polska Dobra Szcz.
4:0, Masovia Maszewo – Ina Iñsko 1:0,
Radovia Radowo Ma³e – Fagus Ko³bacz 0:5, Pomorzanin Nowogard –
Korona Stuchowo 3:0.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Masovia Maszewo
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. Flota II Œwinoujœcie
5. Wicher Brojce
6. Korona Stuchowo
7. KP Chemik II Police
8. Ina Iñsko
9. Pogoñ II Szczecin
10. Promieñ Mosty
11. Mewa Resko
12. Œwiatowid £obez
13. D¹brovia Stara D¹b.
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

62 75:21
56 69:39
49 58:40
49 77:48
46 56:37
44 51:44
41 54:44
40 48:35
39 61:49
38 48:58
35 26:34
32 42:49
32 40:45
28 37:48
14 25:102
6 23:97

Granie w planie

28 kolejka 10.06 (œroda)
18:00 Kluczevia Stargard – Polonia P³oty
18.00 Woda-Piast II Rzecko – Sarmata Dobra
18.00 Sparta Wêgorzyno – Odra Chojna
18.00 Mieszko Mieszkowice – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
18.00 K³os Pe³czyce – Osadnik Myœlibórz
18.00 Arkonia Szczecin – Sparta gryfice
18.00 GKS Mierzyn – Stal Lipiany
18.00 Œwit Szczecin – Iskierka Szczecin

28 kolejka 10.06 (œroda)
18.00 Pogoñ II Szczecin – Masovia Maszewo
18.00 Ina Iñsko – Mewa Resko
18.00 KP Chemik II Police – Pomorzanin Nowogard
18.00 Fagus Ko³bacz – Wicher Brojce
18.00 Ehrle Polska Dobra Szcz. - Promieñ Mosty
18.00 D¹brovia Stara D¹browa – Flota II Œwinoujœcie
18.00 Vielgovia Szczecin – Œwiatowid £obez
18.00 Korona Stuchowo – Radovia Radowo Ma³e

29 kolejka 13.06 (sobota)
16:30 Œwit Szczecin – Kluczevia Stargard
16.30 Iskierka Szczecin – GKS Mierzyn
16.30 Stal Lipiany – Arkonia Szczecin
16.30 Sparta Gryfice – K³os Pe³czyce
16.30 Osadnik Myœlibórz Mieszko Mieszkowice
16.30 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Sparta Wêgorzyno
16.30 Odra Chojna – Woda-Piast II Rzecko
16.30 Sarmata Dobra – Polonia P³oty

29 kolejka 13.06 (sobota)
16.30 Vielgovia Szczecin – Pogoñ II Szczecin
16.30 Œwiatowid £obez – D¹brovia Stara D¹browa
16.30 Flota II Œwinoujœcie – Ehrle Polska Dobra Szcz.
16.30 Wicher Brojce – Korona Stuchowo
16.30 Radovia Radowo Ma³e – KP Chemik II Police
16.30 Pomorzanin Nowogard – Ina Iñsko
16.30 Mewa Resko – Masovia Maszewo
16.30 Promieñ Mosty – Fagus Ko³bacz
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Najszybsze
w województwie
dziewczyny z Reska
Reprezentacja dziewcz¹t Szko³y Podstawowej
im. mjr Henryka Sucharskiego z Reska w sk³adzie:
Kamila Œluz (293 pkt.), Weronika Janowska (274 pkt.),
Monika Strojna (273 pkt.),
Sandra Kocik (272 pkt.),
Natasza Czura (240 pkt.)
zajê³y III i zdoby³y br¹zowe medale w finale Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Czwórboju
Lekkoatletycznym.
Do zawodów na szczeblu gmin, powiatów i województwa przyst¹pi³o w tym
roku ponad 200 szkó³ podstawowych. W tej rywalizacji podopieczne pani
Agnieszki Kmieæ, nauczycielki wychowania fizycznego reskiej podstawówki
wypad³y znakomicie! Znalaz³y siê w œcis³ej czo³ówce
najbardziej usportowionych szkó³ w województwie.
Na stadionie tartanowym im. dr. Jerzego Cieœli w
Stargardzie Szczeciñskim
spotka³y siê najlepsze
szkolne dru¿yny z 21 powiatów, by rozegraæ mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Najlepsze wyniki zespo³owe w kategorii dziewcz¹t:

1. SP Kozielice 1380 pkt.
2. SP nr 10 Koszalin 1359 pkt.
3. SP RESKO 1349 pkt.
4. SP Borne Sulinowo 1318 pkt.
5. SP nr 4 Barlinek 1303 pkt.
6. SP Dêbice 1254 pkt.
Warto dodaæ, ¿e zawody
sk³adaj¹ siê z 4. g³ównych
konkurencji lekkoatletycznych: biegu na 60 m, biegu
na 600 m, skoku w dal i rzutu
pi³eczk¹. Ka¿da zawodniczka musi wystartowaæ
we wszystkich konkurencjach. Wyj¹tkowo udanie
podopieczne p. Agnieszki
Kmieæ zaprezentowa³y siê
w biegu sprinterskim na 60
m. Spoœród ponad stu zawodniczek w gronie najszybszych zawodniczek
znalaz³y siê Kamila Œluz z
wynikiem 8,74 s, Sandra
Kocik 8,77 s i Natasza Czura 8,86 s. Podobnie wysok¹
lokatê zajê³a Weronika Janowska, która w rzucie pi³eczk¹ uzyska³a odleg³oœæ
41 m.
Najbli¿szy start uczennice z Reska wyznaczy³y
sobie w Warszawie. Bêd¹
reprezentowa³y
powiat
³obeski w Fina³ach Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych”. Czy na
stadionie Akademii Wychowania Fizycznego tak¿e
wywalcz¹ medale?
Zdzis³aw Bogdanowicz

Sp³awikowe
Mistrzostwa Powiatu
ZAPRASZAMY na indywidualne Zawody
Wêdkarskie o Puchar Starosty Powiatu
£obeskiego oraz indywidualne
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego.
Niedziela, 14 czerwca 2009 r.
Zawody sp³awikowe odbêd¹ siê na jeziorze Wêgorzyno
w Wêgorzynie. Zbiórka do zawodów o godz. 7:00 w gospodarstwie agroturystycznym Ziemowita Frontczaka.
Zg³oszenia oraz wp³aty prosimy przes³aæ do dnia
10.06.2009 r. na adres: Jerzy Rakocy, 73-150 £obez, ul.
Boczna 32, tel. 602829772, e-mail: adamku@vp.pl
Wpisowe: 20 z³ od osoby; zg³oszenia po terminie nie
bêd¹ uwzglêdniane!
Do zobaczenia nad wod¹!
Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie

tygodnik ³obeski 9.06.2009 r.

Karolina na sesji
(£OBEZ). Podczas obrad Rady Miasta burmistrz Ryszard Sola wrêczy³ Karolinie Pude³ko,
zdobywczyni drugiego
miejsca w turnieju wiedzy
po¿arniczej, list gratulacyjny i nagrodê. Pochwali³ równie¿ stra¿aków
ochotników z gminy, którzy zajêli wysokie miejsce
podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Po¿arniczych w Zwierzynku.
- O stra¿akach i ochotnikach w ostatnim czasie du¿o
siê mówi i mówi siê przede
wszystkim dobrze. Przyk³adem zaanga¿owania naszych stra¿aków ochotników mo¿e byæ ostatni turniej sprawnoœci po¿arniczych na szczeblu powiatowym, gdzie nasza dru¿yna z
Zagórzyc zdoby³a pierwsze
miejsce, a z Bonina zajê³a
miejsce pi¹te. Œwiadczy to o
tym, ¿e nasi stra¿acy podnosz¹ sprawnoœæ bojow¹.
Wa¿ne jest te¿, ¿e w tym turnieju brali udzia³ m³odzi
stra¿acy ochotnicy w wieku
do 16. lat. Poczynali sobie
doskonale, nie ustêpuj¹c

wyszkoleniem i zaanga¿owaniem doœwiadczonym
stra¿akom. Du¿o dzieje siê
te¿ w tematyce pog³êbiania
informacji zwi¹zanych z
funkcjonowaniem stra¿y
po¿arnej. Takim sympatycznym przyk³adem, ¿e
tutaj te¿ mo¿emy siê wykazaæ, jest ta skromna dziewczynka Karolina Pude³ko,
która zajê³a I miejsce w
województwie, jeœli chodzi
o znajomoœæ tematów zwi¹-

zanych ze stra¿ami po¿arniczymi i niesieniem pomocy.
Karolina wykaza³a siê du¿¹
wiedz¹, ale to nie wszystko,
zajê³a drugie miejsce w
ogólnopolskim turnieju
wiedzy po¿arniczej – powiedzia³ w³odarz gminy.
- Radni oraz zgromadzeni goœcie nagrodzili Karolinê rzêsistymi brawami, a
burmistrz wrêczy³ laureatce
list gratulacyjny oraz nagrodê.
mm

Reszczanie na zawodach
motocrossowych o Puchar
Ba³tyku 2009
14 czerwca na torze
motocrossowym w Chojnie odbêdzie siê I Runda
Pucharu Ba³tyku. Miasto
Resko
reprezentowaæ

bêd¹ w klasie Junior Natalia Mêtel oraz w klasie
Amator II Piotr Tomala i
Mariusz Tomala. Wszystkich zainteresowanych t¹

dyscyplin¹ sportow¹ Klub
Motorowy Chojna zaprasza na zawody. Wstêp wolny. Rozpoczêcie zawodów
o 12.30.
WW

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W dniu 1 bm. policjanci na terenie powiatu ³obeskiego zatrzymali
trzy osoby kieruj¹ce pod wp³ywem
alkoholu. Pierwszy kieruj¹cy zosta³
zatrzymany na drodze Resko-Radowo o godz. 13.20. Rowerzysta Andrzej W. mia³ 0.89 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Drugi kieruj¹cy Tadeusz N. tym razem samochodem zosta³ zatrzymany przez
policjantów o godz. 15.00 na drodze
Mo³dawin - Maliniec, mia³ 87 mg/l.
Trzeci z nietrzeŸwych kieruj¹cy rowerem zosta³ zatrzymany w Resku
przy ul. Wojska Polskiego. Daniel
B. mia³ 0.19 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 3 bm. na terenie naszego
powiatu policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych rowerzystów.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o
godz. 10.10 w Resku przy ul. Jednoœci Narodowej. Kieruj¹cy rowerem
Jacek W. mia³ 1.58 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Drugi z
kieruj¹cych zosta³ zatrzymany o
godz. 11.50 na drodze £obez - Strz-

miele. Rowerzysta Robert W. mia³
1.31 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Obu rowerzystom grozi
do 2 lat pozbawienia wolnoœci za
pope³nione przestêpstwo.

Kolizja drogowa
W dniu 7 bm. oko³o godz. 21.00
na drodze Byszewo – Grabowo, gm.
£obez, dosz³o do kolizji, w której
uczestniczy³ kieruj¹cy samochodem Renault i czworo pasa¿erów.
Podczas jazdy najprawdopodobniej
kierowca na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. W wyniku uderzenia kieruj¹cy dozna³ obra¿eñ w
postaci z³amania szczêki, pozostali
pasa¿erowi po opatrzeniu przez lekarza zostali zwolnieni do domu.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 7 bm. o godz. 2.50 w
Resku, przy ul. Aleja Wolnoœci,
policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kieruj¹cego
rowerem Ireneusza S. Wymieniony
kierowa³ bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci; 0.78 mh/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kieruj¹cemu
grozi do 2 lat wiêzienia.

Zmiana organizacji ruchu
(£OBEZ). W bie¿¹cym roku gmina planuje wprowadziæ zmiany organizacji
ruchu: na skrzy¿owaniu ulic Bema – Armii Krajowej – Kiliñskiego (zmiana
uk³adu komunikacyjnego), na ulicy Niepodleg³oœci (progi zwalniaj¹ce), na ulicy Przechodniej (rozgraniczenie ruchu), na ulicy Siewnej (ograniczenie postoju wzd³u¿ ulicy od skrzy¿owania z ul. Ogrodow¹), w miejscowoœci Bonin (znak
ostrzegawczy A-18a), -ewentualne inne propozycje zmian organizacji ruchu,
które zostan¹ zatwierdzone.
op

Przyjazny Pokój Przes³uchañ Dzieci
w £obzie
Pokój przes³uchañ prowadzony przez Komendê Powiatow¹
Policji w £obzie decyzj¹ Ministra
Sprawiedliwoœci i Fundacji Dzieci Niczyje otrzyma³ Certyfikat
Przyjaznego Pokoju Przes³uchañ
Dzieci.
W dniu 5 czerwca br. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odby³o siê uroczyste wrêczenie Certyfikatów Przyjaznego Pokoju Przes³uchañ Dzieci. Certyfikat
zosta³ nadany Komendzie Powiatowej Policji w £obzie przez Ministra
Sprawiedliwoœci oraz Fundacjê
Dzieci Niczyje. Wczeœniej pokój
odwiedzi³o dwóch niezale¿nych
certyfikatorów w osobach
psychologa/pedagoga pracuj¹cego z dzieæmi - ofiarami i œwiadkami przestêpstw oraz przedstawiciela wymiaru sprawiedliwoœci.
Pokój zosta³ adoptowany i wyposa¿ony przez Starostwo Powiatowe i S¹d Rejonowy w £obzie. Podnoszenie standardów oraz certyfi-
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kowanie miejsc przes³uchiwania
ma³oletnich ofiar i œwiadków przestêpstw jest wa¿nym elementem
systemu wspierania dzieci - œwiadków, które powinny w takim momencie byæ otoczone przyjazn¹ at-

mosfer¹, celem eliminowania dodatkowego stresu. Komenda Powiatowa Policji w £obzie jest jedn¹ z
dwóch komend w naszym województwie, które otrzyma³y taki certyfikat.
(kp)

Przedszkole
w Cieszynie
(CIESZYNO). Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zg³osi³a œwietlicê w Cieszynie do projektu, który opracowywa³ Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie pn. „Mama
do szko³y – dziecko do przedszkola”.
– Projekt PUP wygra³ w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Na Cieszyno ³¹czna kwota przypadnie w wysokoœci 137 tys. z³. Obiekt
bêdzie ca³kowicie zmodernizowany,
wymienione zostan¹ okna, drzwi,
pod³oga, œciany, wykonana toaleta,
ogrzewanie. Planowany jest zakup
nowego wyposa¿enia. Bêdzie zatrudniony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pomoc i op³acony katering. Projekt bêdzie trwa³ dwa lat.
Wszystkie prace maj¹ byæ wykonane
do koñca roku i przedszkole rozpoczyna dzia³alnoœæ od 1 stycznia 2010 roku.
Koszty w 100 proc. pochodz¹ z programu Kapita³ Ludzki, który prowadzi
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
mm
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Galeria tygodnika
I Komunia Œw. Oliwii

I Komunia Œw.
Natalii

NAGRODA
Miesi czna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa obes
obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o: „Pe³nia czerwcowa, burza gotowa”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Teresa Rutkowska (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Teresa Syjczak (£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Rutkowska z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³woackiego 6 £obez

I Komunia Œw. Krzysztofa

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

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

