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Burmistrzu, Klaudio i ty koniu
– nie idŸcie t¹ drog¹!
Wybory do Europarlamentu
mamy za sob¹, ale do pewnej
sprawy wracamy, by pokazaæ
czego robiæ w kampanii nie nale¿y. Przed wyborami dotar³a do
nas widokówka wyborcza podpisana przez burmistrza £obza Ryszarda Solê. Zachêca³ w niej do
g³osowania na kandydata PO
Piotra Jedliñskiego. Wszystko
by³oby w porz¹dku, bo ka¿dy
mo¿e popieraæ kogo chce, ale w
tym przypadku pojawiaj¹ siê
w¹tpliwoœci.

Bo¿e cia³o w Karwowie

Rozpoczyna
siê walne
„Jutrzenki”
Zaprószy³
i usn¹³
Sarmata
awansuje
do IV ligi
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£obeski horror pod tytu³em
„Walka o wodê”
Kazimierz Rynkiewicz

Z drugiej strony

Zaduma³em siê nad dalszym losem £obza po przeczytaniu relacji z
obrad rady miejskiej, na której rozpatrywano skargê pañstwa Parchimowiczów na niemo¿noœæ uzyskania zezwolenia na pod³¹czenie wody
do dzia³ki, na której chc¹ postawiæ
dom. Dzia³ka jest budowlana i znajduje siê w granicach miasta. Sk³adaj¹c skargê pañstwo Parchimowiczowie ujawnili, ¿e w £obzie nie ma
wody. To znaczy, ¿e jak siê pod³¹cz¹,
to w rurach spadnie ciœnienie i wody
zabraknie innym. W³osy zje¿y³y mi
siê na g³owie i ca³ym mój optymizm
i wiara w potencjalny rozwój miasta
prys³y jak bañka mydlana. To przecie¿ jest XXI wiek, a £obez nie jest
po³o¿ony na Œnie¿ce. Pierwszy raz
spotka³em siê z takim problemem, ¿e
jakieœ miasto nie chce siê urbanizowaæ, bo ciœnienie w rurach spadnie.
Takie oœwiadczenia w³adz i przedsiêbiorstwa wodoci¹gowego powin-

ny zostaæ natychmiast zdementowane lub w³adze owe (ratusza i przedsiêbiorstwa) powinny podaæ siê do
dymisji. Bo co bêdzie, jak dowiedz¹
siê o tym potencjalni inwestorzy?
Kto tu przyjdzie otwieraæ jakiœ zak³ad, gdy us³yszy, ¿e owszem, ale
tylko taki, który nie bêdzie zu¿ywa³
za du¿o wody, bo ciœnienie spadnie
na osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich. Produkowaæ oran¿adê – owszem, ale w
proszku, bo ju¿ nie w butelkach, i
¿eby pracownicy za czêsto r¹k nie
myli.
To po prostu jakiœ horror! To t³umaczenie niskiego ciœnienia susz¹,
upa³ami, podlewaniem ogródków,
pagórkowatoœci¹ terenu itp. Dobrze,
¿e chocia¿ radni za³o¿yli w sali klimatyzacjê, bo chyba by im siê opony
przegrza³y od tego t³umaczenia. No
dobrze, ale co maj¹ powiedzieæ ci, co
maj¹ ch³odzenie wod¹? A jak zabraknie w ch³odnicach p³ynu, to co?
Przecie¿ wszyscy nie pomieœcimy
siê w sali obrad.
Jak pamiêtam, problemy z wodoci¹gami s¹ od lat; a to jak¹œ pêtlê
wodoci¹gow¹ nie tak wykonano na

wsi i woda nie chcia³a kr¹¿yæ, a to
ciœnienie s³abe, a to przedsiêbiorstwo nie potrafi przed³o¿yæ poprawnego wyliczenia kosztów i tylko
podwy¿sza ceny wody. Mam proste
pytanie – czy jak prezes Misiun wybudowa³ dom, to bêdzie mia³ w nim
wodê, czy nie bêdzie? Je¿eli on ma
mieæ, to maj¹ te¿ mieæ Parchimowiczowie i koniec, kropka. A w razie
s³abego ciœnienia to powinien zakrêciæ swój kran, by inni wodê mieli, bo
– po pierwsze: to on jest na s³u¿bie u
podatników i w pierwszej kolejnoœci
powinien o nich dbaæ, a póŸniej o
siebie, bo dom wybudowa³ za dochody, na które oni siê z³o¿yli, bo przecie¿ mu nie nakapa³o z kranu, po
drugie – mia³ wiele lat na to, by problem postawiæ i doprowadziæ do
jego rozwi¹zania. Gdyby pan prezes
mia³ jakieœ w¹tpliwoœci, to zadam
pytanie uzupe³niaj¹ce – dlaczego
inne miasta i miasteczka nie maj¹
takich problemów?
Pytanie do w³adz wszelakich
obecnych i poprzednich – kto wyda³
pozwolenie na budowê osiedla Ksi¹¿¹t Pomorskich i domów na Szopena

i Szymanowskiego, bez zaplanowania rozbudowy stacji i sieci wodoci¹gowej?
Pytanie do w³adz obecnych – dlaczego wyda³y oko³o miliona z³otych
na budowê dwóch sztucznych boisk,
wiedz¹c, ¿e s¹ takie problemy z wod¹
w mieœcie.
Pytanie do inspektor Ewy Ciechañskiej – jakie to sukcesy „wodoci¹gowe” mia³a za swojej kadencji
burmistrz Halina Szymañska, ¿e teraz w nagrodê dosta³a pozwolenie na
przy³¹czenie, a pañstwu Parchimowiczom siê odmawia. Je¿eli nie mia³a, to nie zas³u¿y³a na wodê, czyli
zabraæ pozwolenie i daæ Parchimowiczom. Porz¹dna w³adza sobie na
koñcu. Najpierw s³u¿ba mieszkañcom.
Gdyby fachowcy mieli problemy
z wp³ywaniem wody pod górkê, pozostaje zaprosiæ do £obza Jeana-Jacquesa Annauda, re¿ysera filmu
„Walka o ogieñ”, by nakrêci³ „Walkê
o wodê”. Mo¿e przynajmniej z tego
by³yby jakieœ pieni¹dze, bo o normalnym rozwoju miasta chyba mo¿emy zapomnieæ. Ale czy mo¿emy?

z dzia³aniem czystego serca i honoru. Nie dla w³asnej korzyœci, nie dla
chwa³y i s³awy, pieniêdzy i wspania³ego domu – dla tej ziemi. Dla nowej
Ojczyzny i Ojczyzny-Pêpowizny
nowych pokoleñ Polaków urodzonych tutaj. Brak myœlenia, bierne
poddawanie siê odgórnym nakazom, brak mi³oœci w koñcu do tej
ziemi nazywa³ s³u¿alstwem. Nie trawi³ wiernopoddañstwa, pañszczyŸnianego umys³u, ugrzecznienia,
u³o¿enia, wkomponowania siê w
ciasne mundurki skrojone na miarê,
mundurki, które nie wytrzymywa³y
w zetkniêciu siê z problemem, bo
podszyte fa³szem.
Gardzi³ szarym t³umem poddaj¹cym siê fali, ceni³ indywidualnoœæ,
bo wszak ona nadaje nowy styl, nowy
kierunek, œwie¿e spojrzenie.
Tacy ludzie jak Leon, póki ¿yj¹
niektórych dra¿ni¹, niektórzy przechodz¹ obojêtnie, ale gdy ich zabraknie, powstaje bolesna pustka,
zaskoczenie i koniecznoœæ zamyœlenia siê i przemyœlenia. Nie mówiê
¿egnaj Leonie, mówiê - do zobaczenia w lepszym œwiecie.
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Magdalena Mucha
S¹ w tym mieœcie ludzie, którzy
Leona Zdanowicza znali d³u¿ej ode
mnie, lepiej, byli Jego przyjació³mi... Gdy przyjecha³am do £obza, w
zasobach Internetu natrafi³am na
„£abuzia”. To w³aœnie z niego czerpa³am wszystkie informacje, dotycz¹ce £obza i powiatu ³obeskiego.
Tylko tam mog³am odnaleŸæ historiê tego miejsca, zapoznaæ siê z
piêknem i czytaæ artyku³y ludzi
zwi¹zanych z tym miejscem, a tak¿e
poezjê. To w³aœnie dziêki „£abuziowi” powoli zakorzenia³am siê na ten
nowej wówczas dla mnie ziemi.
PóŸniej, znaj¹c ju¿ wszystkie internetowe wydania Okazjonalnika,
pozna³am cz³owieka, który na, zdawa³oby siê ja³owej ziemi, porwa³ siê
na wydawanie czasopisma literackiego. Tego typu czasopisma bory-

kaj¹ siê z problemami, nawet jeœli
obejmuj¹ rynek ogólnopolski, przecie¿ ludzie wol¹ czytaæ o materii, nie
o duchu. Nie raz, widz¹c moje teksty, zarzuca³ mi, ¿e wyzbyte s¹ emocji. Emocje – to, to co kszta³tuje
obraz widzenia œwiata. Jeœli emocje
przefiltrowane s¹ przez rozum,
trac¹ na swojej ekspresji, a przez to
i na prawdzie – t³umaczy³ mi, u¿ywaj¹c swojego specyficznego jêzyka, jêzyka, który niektórych dra¿ni³,
a dla niektórych by³ niezrozumia³y.
Nienawidzi³ gnuœnoœci i nienawidzi³ zak³amania, zak³amaniem nazywa³ te¿ przyczesane emocje.
¯¹da³ wrêcz nazywania prawdy po
imieniu, nie myl¹c prawdy z opini¹
wiêkszoœci.
Wspó³za³o¿yciel i g³ówny filar
„£abuzia” „przeszczepiony” tu z
Kresów, rozpaczliwie, niby ten
³abuŸ, chwyta³ swoimi k³¹czami
grudki ziemi, by móc siê zakorzeniæ. Ale ¿eby siê zakorzeniæ, nale¿y
poznaæ prawdziwe oblicze tej ziemi, siêgn¹æ do jej historii, tworzyæ
wspó³czesnoœæ i dbaæ o przysz³oœæ,
a to wszytko w zwierciadle prawdy,
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Rozpoczyna siê walne „Jutrzenki”
Dzisiaj, obradami w Wêgorzynie, rozpoczyna siê walne zgromadzenie cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”.
Walne zgodnie z przepisami zosta³o podzielone na trzy czêœci.
Obrady pierwszej czêœci odbêd¹ siê
dzisiaj, 16 czerwca (wtorek) w
Wêgorzynie o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta i
Gminy. Druga czêœæ obrad walnego
odbêdzie siê 18 czerwca (czwartek)
w Resku o godz. 17.00, w Gimnazjum przy ul. Prusa 2. Obrady trzeciej czêœci walnego odbêd¹ siê 20
czerwca (sobota) w £obzie, o godz.
9.00 w Domu Kultury.
W porz¹dku obrad, po ich otwarciu i za³atwieniu spraw regulamino-

wych, ó³dzielcy wys³uchaj¹ sprawozdañ: dzia³alnoœci Rady Nadzorczej i Zarz¹du za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spó³dzielni
za 2008 rok wraz z przedstawion¹
opini¹ bieg³ego rewidenta.
PóŸniej odbêdzie siê dnad tymi
sprawozdaniami. Na podstawie
tych sprawozdañ zdecyduj¹ o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarz¹du Jolancie Wasielewskiej oraz
cz³onkom Katarzynie Rzepkow-

skiej i Zdzis³awowi B³aszków.
W kolejnej uchwale zdecyduj¹ o
wysokoœci sumy zobowi¹zañ, do
jakiej Spó³dzielnia mo¿e je zaci¹gn¹æ w roku 2009/2010, w sprawie
podzia³u nadwy¿ki bilansowej za
2008 r. z pozosta³ej dzia³alnoœci
gospodarczej oraz w sprawie powo³ania Komisji Statutowej.
Odczytanie protoko³u Komisji
Wnioskowej i wolne wnioski zakoñcz¹ obrady.
(r)

Zaprószy³ i usn¹³
(£OBEZ). Chwilê grozy prze¿yli mieszkañcy budynku przy ul.
Komuny Paryskiej nr 1 w minion¹
œrodê. Z mieszkania na poddaszu
zaczê³y wydoby6wac siê k³êby
dymu.
Stanis³aw I. najprawdopodobniej, po spo¿yciu alkoholu usn¹³ z
zapalonym papierosem. Od papierosowego ¿eru zaj¹³ siê fotel, na
którym siedzia³ lokator, a od fotela
- szafa.
£obeska stra¿ Po¿arna otrzyma³a zg³oszenie o po¿arze o godz.
18.55, policja o 19.05. na miejscu
zdarzenia spotka³y siê trzy wozy
stra¿ackie, karetka pogotowia ratunkowego i pogotowie energetyczne.
Po¿ar nie by³ du¿y, nie ewakuowano wiêc pozosta³ych lokatorów.
Z mieszkania wyprowadzono tylko

psa. Efektem zaprószenia ognia jest
spalony fotel, nadpalone drzwi szafy, okopcone œciany i zalanie.
Wstêpne szacunkowe straty obliczono na 10 tys. z³, szczegó³owe
bêd¹ znane dopiero po wyliczeniach
administratora obiektu.
Lokator w tej chwili umieszczony jest w Runowie w oœrodku dla
bezdomnych „Diogenes” i mieszkaæ tam bêdzie do czasu, a¿ gmina

wyremontuje mieszkanie. Jak nam
powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
kabat, przy okazji remontu polegaj¹cego na skuciu i po³o¿eniu nowych tynków i pomalowaniu mieszkania, gmina wykona toaletê, której
do tej pory w lokalu nie by³o.
Nieodpowiedzialnemu lokatorowi zostanie postawiony zarzut z
art. 82 KK – zaprószenie ognia i
spowodowanie zagro¿enia.
mm

Reklama
Tel./fax 091
3973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU
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Po¿egnaliœmy Leona
Wczoraj na cmentarzu ³obeskim rodzina, przyjaciele i znajomi
wziêli udzia³ w Mszy œwiêtej za spokój duszy Leona Zdanowicza.
Zmar³ w sobotê, 13 czerwca. Niech ten spokój bêdzie mu dany, bo
¿y³ niespokojnie i niepokornie. S³owem ¿egna³ go Ludwik Cwynar,
opiekun i towarzysz jego cierpieñ w chorobie do ostatnich dni.
Dziêkujê Ci Ludwiku za tê opiekê i te s³owa. O Leonie przyjdzie
nam jeszcze wspominaæ, bo to k³¹cza i ³abuŸ i legenda.
Kazik
***
¯egnamy dziœ kumpla i przyjaciela, ojca i rodzica zastêpczego,
brata i wuja.
Leon Zdanowicz – cz³owiek
o bogatym ¿yciorysie, pasjonat, ekscentryk, poeta, prozaik, satyryk,
wydawca, dzia³acz kultury w najlepszym tego s³owa znaczeniu. Zawsze cz³owiek osobny, niestandardowy, inny, zbuntowany, antyinstytucjonalny, a wiêc wolny, kontestator, opozycjonista, kiedy innym
jeszcze siê nie œni³y bunty, zw³aszcza w pojedynkê. Zszargany przez
¿ycie, œwiat, los… A pod pozornie
gruboskórn¹ powierzchownoœci¹ i
takim¿ jêzykiem – cz³owiek wra¿liwy, poraniony, rozumiej¹cy jak nikt
ludzi nieprzystosowanych. Wci¹¿
m³ody, poszukuj¹cy, pewien swego
i rozedrgany w zw¹tpieniu, impulsywny i nagle refleksyjny, dumny i
natrafiaj¹cy na upokorzenia. Takimi
oksymoronami mo¿na by Go d³ugo
charakteryzowaæ.
Ju¿ w podstawówce sk³ada³ jakieœ wiersze uszczypliwie opisuj¹ce
œwiat i ludzi. W zawodówce za³o¿y³
kabaret, potem uczy³ siê, czyta³,
wyje¿d¿a³ i wraca³. Wkraczaj¹c w
doros³oœæ, wkroczy³ w chorobê.
Znamy Go z heroicznego jej pokonywania. Jako ostatni z ³obeskich
Sybiraków dopiero niedawno dosta³
rentê. Skoñczy³ studium teatralne,
wiêc ³atwo mu by³o animowaæ klub
„Pigmej”, potem „Gladiator”. Kiedy tamta aktywnoœæ przesz³a do legendy, za³o¿y³ „£abuzia”; drukowa³
debiutantów i znanych autorów.

Rozs³awi³ £obez daleko poza jego
op³otkami.
Na dobre wszed³ do literatury 40
lat temu, debiutuj¹c na ³amach
„G³osu Szczeciñskiego” opowiadaniem „Coœ okr¹g³ego”, od razu nagrodzonym. Tworzy w szczeciñskim Klubie M³odych Pisarzy
ZMW. Publikuj¹ Go w oœmiu kolejnych almanachach przez 8 lat. Tê
Jego aktywnoœæ odnotowano w encyklopedii „Literatura polska”.
Tu chcia³bym zacytowaæ tylko
jeden z licznych listów kondolencyjnych autorstwa prof. Andrzeja
Lama:
„Zawsze bêdê pamiêta³ o Nim, o
Jego oddaniu wy¿szym celom, które
równie g³êboko pojmowa³, co odczuwa³. Budzi³ szacunek Jego szacunek dla wiedzy bez zatracenia
tego, co by³o w Nim spontaniczne i
naturalne. I wielka bezinteresow-

noœæ, która kaza³a Mu pamiêtaæ
bardziej o innych ni¿ o sobie. I jeszcze mêstwo, z jakim znosi³ cierpienie. Trudno uwierzyæ, ¿e odszed³.
Andrzej Lam”
W latach osiemdziesi¹tych prowadzi Leon z ¿on¹ w Myszkowie rodzinny dom dziecka. Zamieszkuje go
11 osób. Gdy dzieci siê usamodzielni³y, wraca na ³obeskie œmieci. Tu³aczkê
po mieszkaniach pe³nych barier koñczy przy Placu Spó³dzielców.
Na biurku le¿a³a tam zawsze
otwarta ma³a Biblia. Niech nie dziwi nas werset z Leonowego poematu „£abuŸ”:
„Mam swoje miejsce obok Pana
ten bar³óg trawy mokry ros¹”
Wieczne odpoczywanie racz Mu
daæ, Panie!
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KOMENTARZ POWYBORCZY

Burmistrzu, Klaudio i ty koniu
– nie idŸcie t¹ drog¹!
Wybory do Europarlamentu
mamy za sob¹, ale do pewnej sprawy wracamy, by pokazaæ czego
robiæ w kampanii nie nale¿y.
Przed wyborami dotar³a do nas
widokówka wyborcza podpisana
przez burmistrza £obza Ryszarda Solê. Zachêca³ w niej do g³osowania na kandydata PO Piotra
Jedliñskiego. Wszystko by³oby w
porz¹dku, bo ka¿dy mo¿e popieraæ kogo chce, ale w tym przypadku pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci.
Po pierwsze – burmistrz na wyborczej ulotce u¿y³ wizerunku naszej Miss Polski Klaudii Ungerman,
siedz¹cej na koniu, a w górnym jej
rogu umieœci³ herby £obza i Powiatu £obeskiego. Ta ca³a oprawa,
w³¹cznie z u¿yciem tytu³u burmistrza, dla s³abo zorientowanych
wyborców (a tacy s¹, o czym œwiadczy chocia¿by wynik S³awomira
Nitrasa*), móg³ sugerowaæ, ¿e jest
to oficjalne poparcie udzielone
przez w³adze £obza. Takiego oficjalnego poparcia z urzêdu byæ nie
mog³o, bo urz¹d to urz¹d i s³u¿y
wszystkim obywatelom, bez wzglêdu na pogl¹dy polityczne. Ale wra¿enie zosta³o stworzone.
Druga uwaga dotyczy treœci. Jest
ona sformu³owana w formie pó³pry-

watnego listu do mieszkañców, z
proœb¹ o poparcie: „Ja i wielu
mieszkañców £obza popieramy
Piotra Jedliñskiego, kandydata
Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Znam go od wielu lat.
Wiem, ¿e mo¿na na nim polegaæ.
Rzetelny, skutecznie realizuje zadania, których siê podj¹³. Ciebie te¿
nie zawiedzie. Potrzebujemy pieniêdzy na rozwój turystyki, budowê
nowej kanalizacji, poprawê bezpieczeñstwa w mieœcie, ochronê naszych jezior i lasów. Wierzê, ¿e z
pomoc¹ Piotra Jedliñskiego zdobêdziemy potrzebny kapita³. Potrzebujemy jednak poparcia”.
Sformu³owanie: „Ja i wielu
mieszkañców £obza popieramy...”
brzmi tak, jakby pan Jedliñski bywa³
w £obzie, przyjaŸni³ siê z mieszkañcami i nale¿y go poprzeæ. Zacz¹³em
zastanawiaæ siê, kim jest ów pan, ¿e
„wielu mieszkañców go popiera”, a
ja go nie znam. Czy¿bym coœ przeoczy³? Ze znajomymi zabawiliœmy
siê w zgadywankê. Ja stawia³em na
leœnika, bo „czyste rzeki, jeziora i
lasy”, co zosta³o powtórzone dwa
razy. Ani chybi nasz burmistrz leœnik zna jak brata ³atê leœnika Jedliñskiego, bo wszak ta braæ zna siê
przecie¿. Nie z jednej dziupli jadaj¹.
OdpowiedŸ przysz³a w nieoczekiwany sposób. Bêd¹c w Ko³obrzegu przypadkiem
(a mo¿e i nie)
znalaz³em
w
klatce bloku widokówkê: P³ynie
rzeka a po niej
kajakarze. Gdy
odwróci³em,
przeczyta³em:
„Ja i wielu
mieszkañców regionu popieramy
Piotra Jedliñ-

skiego (…). Znam go od lat. Wiem
¿e mo¿na na nim polegaæ”. I tu go
znaj¹? - zdziwi³em siê. Dalej w tekœcie o rzekach, jeziorach i przyrodzie. Podpisa³: Waldemar Miœko –
Burmistrz Miasta i Gminy Karlino.
Ale ¿eby tylko, równie¿: Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin i Powiatów
Dorzecza Parsêty, Przewodnicz¹cy
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.
No i wszystko prawie by siê
wyjaœni³o, gdyby nie to, ¿e ja nadal
nie wiedzia³em, kim jest kandydat.
Znaj¹ go w £obzie, znaj¹ w regionie, a mnie nikt nie raczy³ z nim
zapoznaæ. Sfrustrowany, ¿e coœ
wa¿nego mnie ominê³o, pozosta³o
mi samemu poznaæ tak popularnego
kandydata. Gdy „wrzuci³em” go w
internetow¹ wyszukiwarkê, okaza³o
siê, ¿e pan Piotr Jedliñski jest... sekretarzem urzêdu miejskiego w
Koszalinie.
A co do tego ma nasza Miss
Polski panna Klaudia? Gdzieœ tam
przewinê³o mi siê przez g³owê, ¿e
Miss ma pewne zasady, powinnoœci
i etykietê. ¯e mo¿e braæ udzia³ w
imprezach sportowych i charytatywnych, ale pewnych rzeczy robiæ
nie powinna. Do takich zapewne
nale¿y udzia³ w kampaniach politycznych. Mo¿e jest m³oda i nie wie,
wiêc jej podpowiadam. Korona do
czegoœ zobowi¹zuje. Chyba, ¿e zachodzi tu zwi¹zek miêdzy tym, ¿e
burmistrz Sola przyzna³ pannie
Klaudii 10 tys. z³ nagrody za zdobycie tytu³u, a ona teraz czuje siê zobowi¹zana. Podpowiadam wiêc jej, ¿e
nie musi, bo owe 10 tysiêcy to pieni¹dze podatników, a wiêc wszystkich mieszkañców, wiêc raczej im
powinna szacunek okazywaæ, miêdzy innymi trzymaj¹c siê z dala od
takich imprez jak powy¿sza.

A koñ? No có¿... Jemu wybaczê,
gdyby zag³osowa³ na Platformê, albowiem mo¿e nie wiedzieæ, co czyni. Chocia¿, jak mi szepn¹³ na ucho,
w niedzielê pobieg³ siê zrelaksowaæ
i do lokalu wyborczego nie dotar³.
Kazimierz Rynkiewicz
*NITRAS Fragment artyku³u
„Delfin na dworze Platformy”
(„Rzeczpospolita” z 3.10.08)
Byle wygraæ
Doœæ dziwnie musia³o to zabrzmieæ w ustach szefa szczeciñskiej Platformy, który zdominowa³
jej struktury lokalne swoimi ludŸmi.
Jego cz³owiek zosta³ w spektakularny sposób prezydentem Szczecina.
Piotr Krzystek wygra³ wybory wysoko w znacznej mierze dziêki bezwzglêdnoœci Nitrasa.
Ten bowiem nie zawaha³ siê
u¿yæ pomówienia i zaryzykowaæ
przegranego procesu. – By³ tydzieñ
do wyborów i wiedzieliœmy, ¿e
mamy jeden s³aby punkt. Kontrowersjê wokó³ mieszkania komunalnego, które zosta³o Krzystkowi
przyznane. Wyci¹gn¹³ to PiS – opowiada Nitras. – Ich kandydatk¹ by³a
Teresa Lubiñska. By³o tylko kilka
godzin, ¿eby im „oddaæ”. Posadzi³em kilka osób przed komputerami
i kaza³em szukaæ. No i znaleŸliœmy:
sprawê umorzenia przez Ministerstwo Finansów d³ugów pewnego
dzia³acza Samoobrony. Gdy oskar¿a³em o to Lubiñsk¹, wiedzia³em, ¿e
to nie ona podejmowa³a decyzjê, i ¿e
potem bêdê pewnie musia³ przepraszaæ. Ale efekt zosta³ osi¹gniêty –
opowiada mi, a ja po raz pierwszy
chyba s³yszê tak szczere i tak cyniczne wyznanie dzia³acza Platformy.
Proces przegra³ i musia³ przepraszaæ, a gdy by³ w studiu telewizji
szczeciñskiej podczas wieczoru
wyborczego, musia³ spokojnie wys³uchaæ, jak na wieœæ o
zwyciêstwie jego kandydata po³owa publicznoœci
w studiu wsta³a i skandowa³a: „Nitras k³amca”.
Jak poda³a wczoraj Telewizja Szczeciñska, Nitras przegra³ kolejny proces, tym razem z urzêdnikiem Urzêdu Marsza³kowskiego. W czasie niedawnej kampanii wyborczej
rozwiesi³ w ca³ym regionie
plakaty przy drogach nie
maj¹c na to pozwolenia.
Popar³o go ponad 100 tys.
osób. Bez komentarza.
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Boisko albo mieszkania
(WÊGORZYNO). Coraz wiêcej emocji wywo³uje budowa boiska w tej gminie. Gdy z jednej
strony przewodnicz¹ca Rady
Osiedlowej, a zarazem prezes klubu „Sparta” Joanna Stasiak apelowa³a, aby radni nie szczêdzili
œrodków na budowê Orlika, radny Jan Mazuro przypomnia³, ¿e
gmina ma w planie jeszcze budowê mieszkañ socjalnych, a na budowê Orlika zak³adano kwotê
oko³o miliona. W przeciwnym razie gmina mia³a zrezygnowaæ.
So³tys Zbigniew Sobczyk z kolei
stwierdzi³, ¿e Orlik w Wêgorzynie
jest przesytem.
Podczas sesji Rady Miasta pod
obrady zosta³ wprowadzony punkt
dotycz¹cy dodania do bud¿etu przeznaczonego na budowê Orlika kolejnych 175 tys. z³. Ta kwota spowodowa³aby, ¿e koszt budowy przewy¿szy³by zak³adan¹ wczeœniej
sumê.
– Po dop³acie Orlik mia³by kosztowaæ 1.207 tys. z³. Z tego wynika³oby, ¿e gmina musia³aby wy³o¿yæ
oko³o 550 tys. z³ œrodków w³asnych,
czyli 45 proc. na budowê Orlika.
Komisje stanê³y na stanowisku, ¿e
pozostawiamy poprzedni¹ kwotê.
By³o 12 ofert i wiemy, ¿e jedna by³a
ni¿sza od miliona. Pozosta³e by³y
wy¿sze o 20 proc. od tego, co przyjmowaliœmy w bud¿ecie. Teraz okazuje siê, ¿e nie milion, a 1.200 tys.
z³ – powiedzia³ radny.
W dyskusjê w³¹czy³a siê prezes
klubu „Sparta” Joanna Stasiak, która zaapelowa³a, aby koniecznie by³
Orlik, a przy nim szatnie.
- Nie mam pojêcia na temat ofert,
jak równie¿ nie mam pojêcia o tym,
jaki by³ projekt. By³am niedawno w
£obzie na Orliku. Jest on przy samej
Szkole Podstawowej nr 2 i powiem,
¿e ludzie, którzy byli przy budowie
tego Orlika pluj¹ sobie w twarz, z
tego wzglêdu, ¿e wykorzystywane
s¹ szatnie z terenu szko³y. Jest to
totalna bzdura, poniewa¿ szko³a
koñczy lekcje, szatnie s¹ zamykane
i jest koniec. Zajêcia odbywaj¹ siê
na boisku i jest super sprawa. Naprawdê zapraszam wszystkich radnych do £obza zobaczyæ, ¿e ¿yje
tam ten Orlik. Dzieciaki nie wariuj¹,
nie pa³êtaj¹ siê po mieœcie, jest tam
osoba, która ca³y czas pilnuje. Przera¿a mnie fakt nie do³o¿enia 175 tys.
z³. Po to jest Rada Miejska, ¿eby
tworzyæ takie rzeczy, które maj¹
wp³yw na rozwój dzieci i to naprawdê korzystny. Niektórzy rodzice,
mieszkaj¹cy w £obzie, mówi¹, ¿e ich
dzieci przeprowadzi³y siê na Orlik.
Tam ca³y czas coœ siê dzieje. Nawet
nie musz¹ braæ pi³ki, bo przy otwar-

ciu Orlika dostaje siê je. W³aœciwie
ca³y czas coœ siê tam dzieje. Trochê
mnie przera¿a, przy takiej inwestycji
dok³adanie 100 tys. z³, to nie jest nic
strasznego. Nie mam pojêcia na temat ofert, wiêc ciê¿ko jest mi cokolwiek mówiæ, ale np. Kalisz Pomorski, który ma troszeczkê wiêcej ludnoœci, buduje drugi Orlik. Tam jest i
euroboisko i Orlik, naprawdê wstyd,
a my mamy bud¿et wysoki – powiedzia³a prezes „Spaty”.
Ze zdaniem Joanny Stasiak nie
zgodzi³ siê so³tys Winnik Zbigniew
Sobczyk, który na temat samej budowy boiska Orlik ma ca³kiem odmienne zdanie od pani prezes, co ju¿
wielokrotnie podkreœla³ podczas
wczeœniejszych sesji.
- Nie zgodzê siê z moj¹ przedmówczyni¹. W tej chwili Orlik jest
przesytem w mieœcie Wêgorzyno.
Jest stadion, gdzie siê prowadzi nie
edukacyjno-wychowawcz¹, a kolokwialn¹ dzia³alnoœæ, dwie hale. Dlaczego tak mówiê? Kiedy przynajmniej w 50. albo 60. procentach na
wsiach by³y tego typu mo¿liwoœci
jak w Mieszewie? My nie chcemy
jakichœ wielkich boisk. To fajnie, ¿e
wszyscy przyjd¹ sobie i bêd¹ na
Orliku, ale wszystkie dzieci s¹ nasze. Za 170, 200 czy 300 tys. z³ to my
zrobimy boiska w ka¿dej wsi za 20
tys. z³. Dziecko ze wsi te¿ chcia³oby
wzi¹æ sobie pi³kê i iœæ graæ. Jestem
przekonany, ¿e bêd¹ chodziæ na
Orlik przez pó³ roku - z praktyki

mówiê. Przepraszam, pani prezes,
ale spad³a wyczynówka. Wszystko
mo¿na pogodziæ! Dzieci ze wsi, jak
siê popatrzy, to jest 70 proc. w stosunku do miastowych. One przyje¿d¿aj¹ tutaj, owszem, s¹ w mieœcie, ale resztê czasu spêdzaj¹ na
wsi. Daæ te pieni¹dze na wieœ. Co
roku zrobiæ jakieœ proste boisko za
20 tys. z³, bo te dzieci naprawdê nie
maj¹ gdzie graæ. Tam nie ma nic, nie
ma na proste rzeczy. Pamiêtajcie, ¿e
Orlik generuje koszty. To nie jest
tak, ¿e wszytko siê dostanie i bêdzie
fajnie. Jest przesyt tych rzeczy w
Wêgorzynie. Zobaczcie, ile jest ludzi na tym stadionie po po³udniu. To
zaplecze dla kadry, dla „Sparty”,
powinno byæ lepsze – powiedzia³.
Przeciwna by³a równie¿ radna
Jadwiga Kamiñska, która uzna³a, ¿e
za tak¹ kwotê to jest za „droga impreza”. Zapowiedzia³a równie¿, ¿e
bêdzie g³osowaæ przeciw, co te¿
póŸniej uczyni³a. Zgodzi³a siê równie¿ ze zdaniem so³tysa, ¿e za te
pieni¹dze mo¿na wykonaæ boiska
we wszystkich miejscowoœciach
przy wykorzystaniu lokalnej firmy.
Radny Jan Mazuro z kolei zauwa¿y³, ¿e boisko Orlik jest dobre do grania w pi³kê, ale gdy zacznie siê graæ na
nim zawodowo, to póŸniej nie mo¿na
graæ na zwyk³ym boisku.
- JeŸdzi siê w ró¿ny teren i tam s¹
inne boiska. Boiskiem treningowym
dla „Sparty” jest p³yta górna, która
jest dobra, ale je¿eli siê bêdzie tre-

nowaæ na Orliku, to nie wygra siê na
trawie, bo to jest inna gra. Widzia³em ró¿ne boiska, s¹ dobre, ale krótkotrwa³e. Jak mam dodaæ 200 tys. z³,
mimo ¿e ju¿ do³o¿y³em 330 tys. z³,
to wolê przekazaæ tê kwotê na budownictwo socjalne. Do Orlika do³o¿ymy do 1.200 tys. z³ i pewnie
braknie, a do mieszkalnictwa socjalnego? Przecie¿ do socjalnych
nie 200 tys. a pewnie 500 tys. z³ trzeba bêdzie do³o¿yæ, czy to bêd¹ kontenery czy inne. I dlatego, tak po
gospodarsku, 300 mogê daæ na Orlik, a resztê zostawiæ na budownictwo socjalne i wiêcej nie dawaæ –
powiedzia³ radny Jan Mazuro.
Radni jednog³oœnie w g³osowaniu nie zgodzili siê na dodanie 175
tys. z³ do budowy Orlika.
***
Prezes Sparty przytoczy³a przyk³ad Kamienia Pomorskiego, w którym, jak mówi, jest Orlik i euroboisko. Nakazuje radnym wstydziæ
siê, ¿e zastanawiaj¹ siê nad do³o¿eniem potrzebnej kwoty. W³aœnie w
Kamieniu Pomorskim nie by³o pieniêdzy na remont obiektu socjalnego, w wyniku czego dosz³o do tragedii. Wa¿niejsze sta³y siê boiska. W
Wêgorzynie radni szukaj¹ kompromisu chc¹c, by wilk by³ syty i owca
ca³a i za to powinni siê wstydziæ
zdaniem prezes Sparty. W Kamieniu
Pomorskim Gryf jest w IV lidze,
„Sparcie” grozi spadek z V, kto tu
wiêc powinien siê wstydziæ? mm
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Urzêdnicy oœwiadczyli
WÊGORZYNO. Oœwiadczenia maj¹tkowe
Zastêpca burmistrza Zofia Makarec; posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 120 mkw.
o wartoœci 270 tys. z³ oraz niezabudowan¹ nieruchomoœæ roln¹ o powierzchni 2.1421 o wartoœci 30 tys. z³,
dzia³kê zabudowan¹ domem o powierzchni 856 mkw. o wartoœci 25 tys.
z³. Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim uzyska³a w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 108.297,61 z³, wynagrodzenie z Urzêdu Miejskiego w
Iñsku – 980,32 z³.
El¿bieta Grabowska - Skarbnik
Gminy; zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci
6.100 z³otych. Posiada dom o powierzchni 151 mkw., o wartoœci: 150
tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny. Inne nieruchomoœci:
dzia³ka zabudowana budynkiem
mieszkalnym o pow. 743 mkw. o wartoœci 24 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny, dzia³ka o
pow. 1.000 mkw. o wartoœci 30.000 z³,
tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek
wspólny, dzia³ka rolna o pow. 2 tys.
mkw. o wartoœci 7 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny, budynek gospodarczy o pow. 25,20
mkw. o wartoœci 9 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny
Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a
dochód 86.959,17 z³otych, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z
rzeczy (lokalu)- 6.067,54 z³.
Banasik Marta Leokadia
Urz¹d Miejski Wêgorzyno - Sekretarz Gminy; zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 29.300 z³ lokata - maj¹tek wspólny, rachunek bankowy - 39.335,02
maj¹tek wspólny. Posiada mieszkanie o powierzchni: 66,60 m.kw., o
wartoœci: 50 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ, maj¹tek wspólny (budynek
przedwojenny). Inne nieruchomoœci:
25/100 udzia³u w gruncie – 7 tys. z³,
- wspó³w³asnoœæ -wspólnoœæ maj¹tkowa. Dochód z tytu³u zatrudnienia
nie jest ujawniony na BIP.
Magdalena
Szostakiewicz,
podinspektor posiada mieszkanie o
powierzchni: 52,50 mkw o wartoœci
67.300 z³ - tytu³ prawny wspó³w³asnoœæ. W roku ubieg³ym uzyska³a

dochód z tytu³u pracy w Urzêdzie
Miejskim w wysokoœci 19.629,23 z³,
inne Ÿród³a -1.654,99 z³.
Halina Jagie³ka kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie; w roku ubieg³ym zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 2 tys. z³. Posiada na
wspólnoœæ dom o powierzchni 187 o
wartoœci 250 tys. z³ oraz indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni
68,6249 ha w tym grunty w³asne
16.2180 ha, o wartoœci 280 tys. z³. Z
tytu³u zatrudnienia uzyska³a dochód
w wysokoœci 52.739, 53 z³, dochód z
gospodarstwa rolnego – 24 tys. z³. Posiada samochód osobowy BMW 525
TD 1996 r. o wartoœci 19 tys. z³, kombajn zbo¿owy John Deere z 1980 r. o
wartoœci 18 tys. z³, ci¹gnik rolniczy
Case 1694 z 1986 r. o wartoœci 30 tys.
z³ oraz agregat uprawowo-siewny
Fiona z 1990 r. o wartoœci 12 tys. z³.
El¿bieta Kozio³ dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie; posiada na wspó³w³asnoœæ
gospodarstwo rolne w tym dom
mieszkalny sprzed 1939 roku o powierzchni 117 mkw. o wartoœci 20
tys. z³, grunty orne o powierzchni
2,96 ha o wartoœci 20 tys. z³, rodzaj
zabudowy – zagrodowa.
Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
36.906,94 z³, z tytu³u umowy zlecenia
uzyska³a dochód w wysokoœci 576 z³,
wysokoœæ socjalnego – 450 z³.
Barbara Franczuk dyrektor
Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie; posiada na w³asnoœæ odrêbn¹
mieszkanie o powierzchni 87,10
mkw. o wartoœci 120 tys. z³ oraz budynek gospodarczy o powierzchni
59,40 z³ o wartoœci 9 tys. z³, a tak¿e
w³asnoœæ gruntow¹ o powierzchni
0,1316 ha o wartoœci 30 tys. z³. W
roku ubieg³ym uzyska³a dochód z
tytu³u pracy w wysokoœci 55.529,16
z³. Posiada samochód marki Renault
Megane Scenic z 1999 roku, bêd¹cy
maj¹tkiem wspólnym.
Wanda Opala inspektor do
spraw podatków i op³at lokalnych;
zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci

10.539,58 z³, gotówka – 1.100 z³
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o
powierzchni: 150 mkw. o wartoœci
230 tys. z³ oraz niezabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni
1,0467 ha fizycznych o wartoœci:
10.467 z³. Z tego tytu³u osi¹gnê³a w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
3.100 z³. Inne nieruchomoœci: dzia³ka budowlana o pow.731 mkw. o
wartoœci: 20.468 z³, tytu³ prawny
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa,
czêœæ dzia³ki nr 655 o pow 400 mkw.
- umowa dzier¿awy zawarta pomiêdzy Wand¹ Opala i Gmin¹ Wêgorzyno na grunty z przeznaczeniem pod
uprawy warzywne.
Z tytu³u pracy w urzêdzie uzyska³a dochód w wysokoœci 35.892,68 z³,
z tytu³u innych Ÿróde³ - 822,03z³,
bony towarowe – 550 z³, dofinansowanie do wycieczki – 272,03z³.
El¿bieta Gêbka – dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie; posiada na
w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
60 mkw. o wartoœci 150 tys. z³ oraz
gara¿ o powierzchni 18 mkw. i o
wartoœci 8 tys. z³. W roku ubieg³ym
uzyska³a dochód z tytu³u pracy w
wysokoœci 80. 949, 74 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ samochód osobowy
marki Chevrolet Nubira 1,6 z 2006
roku.
Lucyna Wolska dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie; posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 150 mkw. o wartoœci 200
tys. z³ oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 6,92 ha o wartoœci 50 tys.
z³, a tak¿e pawilon handlowy o powierzchni 120 mkw. o wartoœci 200
tys. z³ i pawilon handlowy o powierzchni 130 mkw. o wartoœci 180
tys. z³.
Prowadzi dzia³alnoœæ: Spó³ka
Jawna Handel detaliczny artyku³ami
spo¿ywczymi i przemys³owymi
wraz ze wspólnikiem, z tego tytu³u
osi¹gnê³a w roku ubieg³ym dochód w
wysokoœci 46.470,79 z³, natomiast
dochód ze stosunku pracy w SP Wêgorzyno – 63.451,19 z³, z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie 192 z³,
inne Ÿród³a (nagrody) – 618 z³. Posiada samochód osobowy marki Mazda
626 z 2000 r.
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RADOWO MA£E
Oœwiadczenia
maj¹tkowe
Jadwiga Œcibor sekretarz
gminy Radowo Ma³e
Zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w
walucie polskiej w wysokoœci 20
tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 57 mkw.
o wartoœci 60 tys. z³ oraz gara¿ o
powierzchni 18 mkw. o wartoœci 5
tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Gminy osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 67.093,05 z³.
Bo¿ena Kopaczewska
skarbnik gminy Radowo Ma³e
Zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w
walucie polskiej w wysokoœci 3.192
z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 68,4
mkw. o wartoœci 65 tys. z³ oraz budynek gospodarczy o powierzchni
25, 80 mkw. o wartoœci 4 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Gminy w Radowie ma³ym w roku
ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci 61.465,42 z³.
Posiada samochód marki Seat
Cordoba z 2006 roku.
Zastêpca kierownika USC
Genowefa Trykacz
Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 67 mkw.
o wartoœci 78 tys. z³ oraz gara¿ o
powierzchni 18 mkw. o wartoœci 2,5
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a dochód za 2008 rok w wysokoœci
44.561,49 z³, z tytu³u umowy zlecenia 1.664 z³. Posiada samochód
marki Volkswagen Passat z 2000
roku.
Kierownik OPS Jolanta Dzierwa posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 53,6
mkw. o wartoœci 65 tys. z³ oraz gara¿
o wartoœci 15,25 mkw. o wartoœci 3
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 50. 104,40 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ samochód osobowy
marki Fiat Seicento z 2000 roku.
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Problematyczna,
bo agencyjna

Bezpiecznie
w jedn¹ stronê

(RO¯NOWO). Mieszkañcy by³ych miejscowoœci
popegeerowskich niejednokrotnie zderzyli siê z murem
niemo¿noœci w za³atwieniu prostych z pozoru spraw,
a to ze wzglêdu na wci¹¿ znajduj¹ce siê w rêkach Agencji
Nieruchomoœci Rolnej obiekty, b¹dŸ drogi. Tak te¿ jest
w tej miejscowoœci.

(£OBEZ). Skrzy¿owanie ul.
Chopina z ul. M. Konopnickiej jest
bardzo niebezpieczne i nieco niedopracowane. Czytelnicy ju¿ niejednokrotnie zwracali uwagê na
fakt, i¿ o ile jest lustro z jednej strony, to z drugiej ju¿ nie. Widocznoœæ

Do 1992 roku funkcjonowa³o tu
Pañstwowe Gospodarstwo Rolne
wchodz¹ce w sk³ad £obeskiego
Kombinatu Pañstwowych Gospodarstw Ronych. Po likwidacji czêœæ
gruntów przesz³a w rêce Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Znajduj¹ca siê tu droga skrêcaj¹ca od przystanku w lewo od lat stwarza k³opoty mieszkañcom. Od lat te¿
nie mo¿na tej sprawy za³atwiæ. Podczas komisji po³¹czonych so³tys wsi
zwróci³ siê z proœb¹ do zarz¹dców
dróg, by zajêli siê t¹ drog¹. Byli wówczas obecni przedstawiciele zarz¹dów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podczas sesji so³tys ponownie zwróci³ siê do zarz¹dców z problemem drogi.
– Chcia³em podziêkowaæ dyrektorowi Zarz¹du Dróg Powiatowych, bo na komisji porusza³em

ten temat, a on ju¿ na drugi dzieñ
przyjecha³, ale tu ze strony gminy
jest ciê¿ko i nie mam odpowiedzi –
powiedzia³ so³tys.
Inspektor Marian Kozioryñski
zauwa¿y³, ¿e jest to jest droga Skarbu Pañstwa i stwierdzi³, ¿e trzeba napisaæ pismo, a skoro to dyrektor ZDP
nadzoruje, to nale¿y poczekaæ na odpowiedŸ pisemn¹ Zarz¹du Dróg Powiatowych. Taka postawa zdenerwowa³a tylko so³tysa, który nazwa³ to
„odbijaniem pi³eczki” i poprosi³ radnych, aby ci zajêli siê t¹ kwesti¹.
Zdenerwowanie jest tym bardziej
zrozumia³e, ¿e w dobie telefonów i
internetu mo¿na uzyskaæ doœæ szybko i sprawnie informacje bez koniecznoœci czekania na pisemn¹ odpowiedŸ, mo¿na równie¿ odwiedziæ
osobiœcie, £obez w koñcu nie jest
du¿ym miastem.
mm

jest niemal zerowa ze wzglêdu na
istniej¹cy ¿ywop³ot przy jednej z
posesji. Jedna z mieszkanek £obza
spyta³a równie¿, w jaki sposób ma
przejœæ przez ulicê nie p³ac¹c mandatu, skoro przy skrzy¿owaniu nie
ma ¿adnych pasów.
mm
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£obeski fragment ¿o³nierskiego losu
(£OBEZ). W ubieg³ym roku
pisaliœmy o poszukiwaniach,
jakie podj¹³ pan Mariusz
Nowakowski, mieszkaj¹cy
w Krzy¿u. Od lat jego rodzina
szuka³a grobu Miko³aja
Prokopyszyna, który zgin¹³
w £obzie. Na ten temat
pisaliœmy ju¿ w roku
ubieg³ym. 2 czerwca pan
Mariusz wraz z rodzin¹
przyjecha³ do £obza, by
odwiedziæ miejsce, w którym
przez osiem lat spoczywa³
jego dziadek.
Miko³aj Prokopyszyn pochodzi³
z ¯akli, z powiatu Dolina, w by³ym
województwie stanis³awowskim
obecnie Iwanowfrankowskie. Urodzi³ siê w We³dzirzu (miasto gminne). W Stryju by³ w wojsku. Tam
znajdowa³a siê najwiêksza jednostka wojskowa.
- Ojciec wczeœniej by³ w armii
polskiej, gdy wróci³ z wojny, przywióz³ na pami¹tkê niemieck¹ lornetkê. Jednak zabrali go Ukraiñcy i
trzymali w wiêzieniu. Mia³ byæ rozstrzelany. Pewien ¯yd pomóg³ mu
uciec i ukrywa³ go w piecu chlebowym. PóŸniej, gdy tworzy³a siê Armia Radziecka, przyszed³ Rosjanin,
przystawi³ karabin i powiedzia³
„albo idziesz, albo giniesz”. Rosjanie traktowali zaanektowane tereny,
jako swoje, a po 17. wrzeœnia Galicja by³a wcielona. Tam gdzie kiedyœ
sta³a nasza wioska, dziœ jest jedynie
przydro¿na kapliczka. Ukraiñcy
zrównali wieœ z ziemi¹. My prze¿yliœmy, bo uciekliœmy z wojskiem
wêgierskim. Wêgrzy ostrzegli nas,
¿e jeœli nie pójdziemy z nimi, zginiemy na drugi dzieñ z r¹k Ukraiñców
– mówi Krystyna Malak, córka Miko³aja Prokopyszyna, która przyjecha³a tu z Rzeszowa.
Wprawdzie Wêgry oficjalnie
by³y w Osi, jednak minister spraw
zagranicznych Wêgier Csáky poinformowa³ Hitlera, ¿e godnoœæ narodowa nie pozwala im na to, aby
walczyæ przeciw Polsce. Dlatego
te¿ Wêgrzy pomagali Polakom w
czasie II wojny œwiatowej.
Miko³aj Prokopyszyn zgin¹³ 8
marca po zdobyciu £obza, mia³
wówczas 28 lat. Jako ¿e by³ wcielony do Armii Radzieckiej, zosta³ pochowany wraz z ¿o³nierzami radzieckimi przy obecnej ul. Niepodleg³oœci, w parku Koœciuszki, a nie

Miko³aj Prokopyszyn w polskim
mundurze (lata 1934 – 1937)

Na zdjêciu Mariusz Nowakowski z Krystyn¹ Malak, córk¹ Izabel¹
oraz ¿on¹ Lucyn¹

jak inni polscy ¿o³nierze na ³obeskim cmentarzu. O tym jednak jego
rodzina d³ugo nie wiedzia³a.
- Jeszcze, gdy by³am dzieckiem,
mama pisa³a do Czerwonego Krzy¿a, ale wszystkie odpowiedzi otrzymywa³a odmowne. Dopiero w 1949
albo w 1950 roku otrzymaliœmy zawiadomienie, ¿e zgin¹³ w mieœcie
Labes wraz z czterema innymi ¿o³nierzami. Wœród ¿o³nierzy posz³a
wieœæ, ¿e skoñczy³a siê wojna. Ojciec mój gra³ na harmonii i piêknie
œpiewa³. Wyszli z lasu, a tu by³y jeszcze jednostki esessmañskie. Puœcili
seriê w ich stronê. Ojciec dosta³ w
g³owê, kula przesz³a na wylot. W tej
kompanii by³ nasz s¹siad, który
wszystko widzia³. Mieliœmy po ojcu
bardzo du¿o orderów, by³ bardzo
dobrym strzelcem i sportowcem. W
czasie wojny, jeszcze w Galicji, ojciec przewozi³ ró¿ne informacje –
dodaje pani Krystyna.
Czy to palec Bo¿y, czy te¿ przypadek sprawi³, ¿e pan Mariusz, bêd¹c w ubieg³ym roku w £obzie i
poszukuj¹c grobu ojca na tutejszym
cmentarzu, trafi³ na osobê, która
skierowa³a go do pani Haliny Rabiec. £obzianka z kolei ca³ym sercem zaanga¿owa³a siê w pomoc
odnalezienia grobu jego dziadka.
Pocz¹tkowo poszukiwa³a na
cmentarzu. Pani Halina Rabiec, pamiêta³a jednak, ¿e cmentarz ¿o³nierzy radzieckich znajdowa³ siê w
obecnym parku im. Tadeusza Koœciuszki, przy niegdysiejszej ul.
Hindenburgstrasse. Za Pomnikiem
Wdziêcznoœci by³y osobne groby,
na których wypisane by³y polskie
nazwiska. Po przeanalizowaniu
wszystkich danych okaza³o siê, ¿e

w³aœnie tam pochowano dziadka
pana Mariusza Nowakowskiego.
Jednak na pocz¹tku lat 50. przeprowadzono ekshumacjê cia³ ¿o³nierzy
radzieckich. Nikt nie wiedzia³, dok¹d zabrano szcz¹tki poleg³ych ¿o³nierzy.
Dopiero teraz uda³o siê zrekonstruowaæ historiê. Rodzina przywioz³a ze sob¹ urnê, do której córka
Miko³aja Prokopyszyna nasypa³a
odrobinê ziemi, w której po wojnie
zosta³ pochowany jej ojciec. W tej
ziemi, tu¿ za pomnikiem Wdziêcznoœci, le¿a³ przez osiem lat.
- Tyle lat szukaliœmy! Jestem
wdziêczna tej pani, bo ona pomog³a
nam znaleŸæ miejsce pochówku,
bardzo jestem wdziêczna. Wiemy,
¿e jest pochowany w zbiorowej
mogile w Bia³ogardzie. Przynajmniej bêdê ju¿ spokojna i bardzo siê
cieszê, ¿e znalaz³am grób ojca –

powiedzia³a pani Krystyna.
To nie koniec poszukiwañ rodziny. Wprawdzie znane s¹ miejsca,
jednak potrzebne s¹ jeszcze dokumenty. Mariusz Nowakowski napisa³ list do Centralnego Archiwum
Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku ko³o Moskwy w
jêzyku polskim i rosyjskim, opisuj¹c historiê dziadka, bo potrzebuje
potwierdzenie zgonu.
- Mieliœmy ten dokument, ale
moja mama gdzieœ zatraci³a to
wszystko, nawet ordery – wyjaœnia
pani Krystyna.
Dlatego te¿ rodzina uznaje to za
po³owê sukcesu. Z jednej strony
bêd¹ mogli pochowaæ go wraz z
matk¹ pani Krystyny w rodzinnym
grobie, z drugiej strony, gdy ju¿ otrzymaj¹ dokumenty – zadbaæ o symboliczn¹ tablicê w Bia³ogardzie z danymi Micha³a Prokopyszyna.
mm
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Sybirackie wspomnienia rodziny Stefanii Czuchno z Reska (cz. 4)

Cz³owiek zaradny na kamieniu
obroœnie, ale leniowi nawet jak
da siê wszystko, to i tak nie umie
tego uszanowaæ
Wiera Krasnodêbska
Stalin w latach 1948–1952 rozpocz¹³ plan masowej kolektywizacji rolnictwa. Uderzy³o to w polskie
rodziny, które nie wyjecha³y z terenów zagarniêtych przez ZSSR.
Wówczas na Syberiê wywieziono
ca³e wsie polskie z Wileñszczyzny,
Grodzieñszczyzny i Tarnopolszczyzny oraz licznych Polaków pozostaj¹cych jeszcze we Lwowie.
Wœród nich znalaz³a siê rodzina
Czuchno, która trafi³a na plantacjê
bawe³ny do po³udniowego Kazachstanu. Po œmierci Stalina w 1953
roku terror radziecki nieco zel¿a³, a
w roku 1955, podczas tzw. odwil¿y,
nowa ekipa rz¹dz¹ca ZSRR rozpoczê³a kampaniê powrotu wiêŸniów
politycznych przetrzymywanych w
³agrach. Mogli wróciæ do swoich
krajów. W pierwszym rzêdzie
Chruszczow podpisa³ umowê z
Adenauerem w 1955 r. o powrocie z
ZSRR niemieckich jeñców wojennych. Wówczas te¿ do Polski powróci³o kilka tysiêcy Polaków. Jednak aby do Polski mogli powróciæ
zarówno wiêŸniowie, jak i Polacy,
którzy nie mogli wyjechaæ w pierwszych terminach, W³adys³aw Gomu³ka i Józef Cyrankiewicz udali
siê do Moskwy w 1956 roku, by
uzyskaæ zgodê na przyjazd Polaków
do kraju. Ostatecznie w 1957 roku
ministrowie spraw wewnêtrznych
W³adys³aw Wicha i Niko³aj Dudorow zawarli porozumienie „repatriacyjne” obejmuj¹ce wszystkie osoby,
które przed 17 wrzeœnia 1939 posiada³y obywatelstwo polskie oraz ich
wspó³ma³¿onków i dzieci. W roku
1955 do Polski wyjecha³o 6429
osób, w nastêpnym ju¿ 30 787, w
1957 - 93 872 osoby, w 1958 roku 85 865 osób, a w ostatnim roku repatriacji 1959 - 32 292 osoby.
W sumie do Polski przyjecha³o

³¹cznie 245 501 osób, z czego 22
260 pochodzi³o z ³agrów i miejsc
osiedlenia w g³êbi ZSRR.
Tyle historia, a teraz oddajemy
g³os pani Wierze Krasnodêbskiej.
Powrót na zgliszcza
- W 1957 roku, gdy Gomu³ka
zacz¹³ œci¹gaæ swoich ludzi do kraju, nale¿a³o okazaæ siê jakimkolwiek dokumentem, ¿e by³o siê Polakiem. Wystarczy³o zaœwiadczenie,
¿e mieszka³o siê w Polsce, nawet
dowody wp³aty, jakikolwiek dokument. My to mieliœmy, bo gdy nas
zabierali, to mama chwyci³a dokumenty i wrzuci³a do kufra. Gdy tato
przyjecha³, to wyj¹³ te papiery. By³a
podk³adka i mieliœmy prawo wracaæ
do kraju. Niektórzy ju¿ tak siê tam
dorobili, ¿e zamawiali wagony. Mieli du¿o pszenicy, ry¿u. My jechaliœmy tylko z walizkami. U nas nie by³o
starszych mê¿czyzn, tylko tato i brat.
Wracaliœmy z myœl¹, ¿e mo¿e zostaniemy w swoich stronach. Ale gdy
dojechaliœmy i zobaczyliœmy, co z
naszej posiad³oœci zosta³o... Tylko
sterta kamieni. Wszystko ko³choz
rozebra³ – wszystko! Lasu nie by³o,
sadu nie by³o... Mieli stawiaæ dom na
fundamencie z kamienia i tylko
ogromna ha³da kamieni zosta³a. Dziwiê siê, ¿e tato zawa³u nie dosta³. On
o niczym nie wiedzia³, bo do nas ludzie pisali, ¿e rozbieraj¹ nasz¹ posiad³oœæ, ¿e las ju¿ prawie wyciêty.
Myœleliœmy, ¿e chocia¿ coœ zosta³o.
Zatrzymaliœmy siê u cioci w Iwacewiczach, niedaleko od Brzeœcia, bo
w Brzeœciuprzeje¿d¿aliœmy przez
granicê. To by³o coœ okropnego, nie
by³o nawet fundamentów, tylko ha³da tych kamieni. Mieliœmy prawo
tam zostaæ, ale nie mieliœmy ju¿ czego tam szukaæ. Z naszej wioski, tu w
Resku, by³o 6 rodzin. Nawet dwa tygodnie temu zmar³a osoba, która by³a

naszym s¹siadem na Wschodzie.
Wiedzieliœmy, ¿e tutaj s¹ i tak tu trafiliœmy. Zamieszkaliœmy z jedn¹ rodzin¹, a póŸniej stawiali domki dla
repatriantów i tak ju¿ zostaliœmy.
Nadzieja na Polskê
Mieliœmy mo¿liwoœæ wyjazdu w
1945 roku, ale mieliœmy ten maj¹tek, wiedzieliœmy, ¿e nikt tego nie
kupi. Trzeba by³o zostawiæ. Tyle
dziadek w³o¿y³ swojej krwawicy,
tato te¿. Ludzie bogaci wierzyli w
to, ¿e Polska wróci. Jeszcze rok i
Polska wróci. Moskale st¹d pójd¹.
Ci¹gle t¹ nadziej¹ ¿yli, ale ta nadzieja ludzi tylko na dó³ œci¹gnê³a.
S¹siedzi nasi wyje¿d¿ali, mówili: „Czuchno! Rzucaj to wszystko i
uciekaj, bo odcierpisz”. Ale jak?
Jak? Ci co zostali, mówili, „A niech
jad¹! Zobaczycie, ¿e Polska wróci,
Moskale st¹d pójd¹.” A Moskale tak
korzenie zapuœcili, ¿e ju¿ nie pójd¹...
Od red. Ta mo¿liwoœæ wyjazdu
Polaków z Republiki Bia³oruskiej
trwa³a jedynie do roku 1946. PóŸniej w³adze radzieckie uniemo¿liwi³y wyjazd. Nawet w latach 19441946 sporej czêœci Polaków zarejestrowanej do wyjazdu, nie pozwolono opuœciæ terenów ZSRR. Zachodnia czêœæ Republiki Bia³oruskiej
potrzebowa³a r¹k do pracy w ko³chozach...
Na polskiej ziemi
- Gdy tu przyjechaliœmy, byliœmy biedni. To nie tak, jak przyjechali ludzie ze swoich gospodarek.
Przyjechaliœmy tylko z walizkami.
Potraktowano nas Ÿle. Traktowano
nas jak kacapy, tak nas nazywano:
„O te kacapy z Rosji”. To by³o bardzo przykre, bardzo poni¿aj¹ce i
upokarzaj¹ce. Na pocz¹tku dobieraliœmy znajomych spoœród tych,
którzy wprowadzili siê mniej wiêcej

w tym czasie co my. Pozostali nas
odtr¹cali. Czuli siê ju¿ zasiedziali, a
my, to nie wiadomo sk¹d. Wyt³umaczono mi póŸniej, by niczym siê nie
przejmowaæ. S¹ dobrzy ludzie jeszcze po dziœ, którzy podali nam rêkê.
Mówili: „Niczym siê nie przejmuj,
b¹dŸ tylko uczciwym cz³owiekiem
patrz prosto przed siebie”. Przyjê³am tê maksymê. Mój tato poszed³ tu
na budowê. Przecie¿ byliœmy biedni, nic nie mieliœmy. Na pocz¹tek
dostaliœmy po 500 z³, to by³y grosze.
W Prusimiu by³ PGR. Nawet nie
zaczyna³am wtedy szko³y, tylko
chcia³am znaleŸæ jak¹kolwiek pracê, aby zarobiæ i kupiæ na zimê ziemniaki, opa³ i tak dalej. Przyjechaliœmy we wrzeœniu, brat od razu stara³
siê na studia. Na wschodzie uczy³ siê
po rosyjsku, tu dosta³ siê na Politechnikê w Szczecinie. By³o mu
bardzo ciê¿ko, po dwóch semestrach zrezygnowa³; na przeszkodzie stan¹³ jêzyk i inny system nauczania, nie da³ rady...
Poszed³ do pracy w lesie
Jak zaczê³yœmy z mam¹ jeŸdziæ
do PGR-ów do zbioru ziemniaków,
to na zimê zarobi³yœmy 6 ton ziemniaków! W Kazachstanie przez 5 lat
nie jedliœmy ziemniaków, bo nie
by³o. Tam jest tylko kukurydza i
pszenica. Kupiliœmy sobie œwinie i
wyhodowaliœmy. Cz³owiek jak
chce, to zaczyna obrastaæ. Cz³owiek
zaradny na kamieniu obroœnie, ale
leniowi nawet jak da siê wszystko,
to i tak nie umie tego uszanowaæ.
Zim¹ pracowa³am w pegeerze przy
wszystkim, ale póŸniej pomyœla³am, ¿e dok¹d ja tam bêdê? Dosta³am siê do szpitala, do kuchni. To ju¿
lepiej mi nie by³o trzeba. PóŸniej
pozna³am mê¿a, który te¿ przyjecha³ z Kazachstanu. W Kazachstanie mieszka³ 12 km od nas. Ale ja go
nie zna³am. Jako kawaler jeŸdzi³ i

tygodnik ³obeski 16.06.2009 r.

Str
Str.. 11

INFORMACJE

odwiedza³ swoich by³ych s¹siadów
z Kazachstanu. Przyjecha³ do Reska
w odwiedziny do jednej z rodzin, z
któr¹ ju¿ siê znaliœmy. Kole¿anka
przyprowadzi³a go do nas. Taki los
szczêœcia, ¿e zaprzyjaŸniliœmy siê, a
po dwóch miesi¹cach pobraliœmy
siê. Wyjecha³am do Szczecina, tam
mieszkaliœmy i tam urodzi³y siê nasze dzieci i wnuki. Jednak mama
zosta³a sama i dzisiaj potrzebuje
opieki. Swoje ¿ycie zaczê³am dzieliæ pomiêdzy Szczecin a Resko. W
zesz³ym roku zmar³ mój m¹¿, a ja
zosta³am tu z mam¹.

So³tysi ufundowali

Smak dzieciñstwa
Do Bia³orusi jeŸdziliœmy doœæ
czêsto. Ostatnio byliœmy trzy lata
temu, bo teraz za £ukaszenki, to jest
problem. Ju¿ wtedy staliœmy na granicy 14 godzin. Byliœmy na naszych
posiad³oœciach, w naszym koœció³ku, gdzie nas chrzczono. Mieszkaliœmy od wioski oko³o kilometr, na
wzgórzu. Piêknie tam by³o, rzeka
p³ynê³a, w tej rzece ³apaliœmy ryby
koszami. Nawet gdyby cz³owiek nie
chcia³, to siê pop³acze. Siostra przywioz³a ze sob¹ trzy kamienie stamt¹d – ma je w ogródku.
Byliœmy we wsi, jeszcze s¹ tam
moje kole¿anki, z którymi razem
chodzi³am do szko³y. Oni rozmawiaj¹ po rosyjsku, oni ju¿ tam ca³kiem... Stoi ten koœció³ek, ale tylko
przy wielkich uroczystoœciach przyje¿d¿a ksi¹dz, to wszytko jest zaniedbane. Polacy i Bia³orusini zgodnie
¿yj¹, ale jak s¹ nabo¿eñstwa majowe, to Polacy s¹ sami. Tradycja
pozosta³a, ale ich dzieci powyje¿d¿a³y do miast.
Gdy byliœmy tam trzy lata temu,
nadal by³ most, nawet poprawiony.
Z jednej strony by³a nasza posiad³oœæ, z drugiej wioska. Kiedyœ rzeka naprawdê by³a szeroka, teraz zrobi³ siê zaledwie strumyk. Naprzeciw
wioski zrobili zalew. Mówi¹, ¿e
maj¹ tam ryby i wszystko. T³umaczyli, ¿e rzeka zarasta³a i nic ju¿ w
niej nie by³o. Ale rzekê trzeba by³o
czyœciæ! Gdy u¿ytkowali j¹ moi rodzice, to rzeka by³a czyszczona,
by³o du¿o rowów, bo rodzice osuszali ³¹ki, melioracjê robili, a krynice jakie by³y! Rodzice nak³adali
ogórki do beczek, beczki zalewali
woskiem, tata je bra³ na wózek i
wióz³ do krynic. Przed Wielkanoc¹
jak wydostawa³ tê beczkê... Ja do
dziœ pamiêtam smak tych ogórków...

– Ufundowaliœmy nagrodê pieniê¿n¹ dla najlepszego ucznia z
Gimnazjum w Dobrej Nowogardzkiej (tylko dla uczniów z terenu
gminy Wêgorzyno) i z Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Regulamin nasz przewiduje, ¿e stypendium otrzymaj¹ uczniowie, którzy
bêd¹ mieli œredni¹ powy¿ej 4,5 –
powiedzia³ podczas sesji so³tys
Winnik Zbigniew Sobczyk. mm

(WÊGORZYNO). 15.
so³tysów ufundowano fundusz nagród
pieniê¿nych z tzw.
nies³usznie pobranych diet za sesjê,
któr¹ opuœcili.

Pomnik dla ¿o³nierza
(£OBEZ). W tym tygodniu zostan¹ zakoñczone prace zwi¹zane
ze stawianiem pomnika ¿o³nierzowi poleg³emu w £obzie 3 marca 1945 r. Od czasu œmierci Tadeusza Malinowskiego minê³o 64
lata, natomiast od czasu starañ
³obzian o postawienia pomnika –
9 lat. Przez te wszystkie lata grobem opiekowali siê spo³ecznicy,
ludzie, którzy nie chcieli zapomnieæ, kto za nich walczy³.
W ubieg³ym roku Urz¹d Miejski
napisa³ wniosek do Wojewody o pozyskanie œrodków na groby wojenne. Gmina otrzymana na ten cel 5,5
tys. z³. Jak zastrzega wiceburmistrz
Ireneusz Kabat, nie bêdzie to wspania³y pomnik. Nie o to jednak chodzi. Chodzi o nasz¹ pamiêæ, o przesz³oœæ tej ziemi i o polsk¹ krew przelan¹ za to, abyœmy dziœ mogli spokojnie tu ¿yæ.
Starania o pomnik czynili najpierw pañstwo S³odkowscy, którzy
jako pierwsi us³yszeli historiê Tadeusza Malinowskiego, potem troszczy³ siê o to ich syn oraz Pani Halina
Rabiec. To dziêki nim wiemy, w którym miejscu zosta³ pochowany, bo

przecie¿ przez wiele lat, grób traktowany by³ jako bezimienny.
Przypominamy, ¿e maj¹cy wówczas 56 lat Tadeusz Malinowski,
zgin¹³ mniej wiêcej w tym miejscu,
w którym dziœ stoi kamieñ ku czci
prof. Puchsteina, podczas ostrza³u
essesmanów z budynku obecnej
przychodni. Polscy ¿o³nierze, nie
maj¹c czasu na wykopanie grobu,

przykryli cia³o s³om¹, a nastêpnie
przysypali ziemi¹. Po wojnie skontaktowali siê z rodzin¹ i dok³adnie
opisali miejsce pochówku. W 1947
roku do £obza przyjecha³ syn zabitego i przeniós³ cia³o w obecne miejsce, poni¿ej kaplicy cmentarnej.
Tam bowiem polscy osadnicy w
pierwszej kolejnoœci zaczêli chowaæ swoich zmar³ych.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie, 37 mkw. Tel. 504 138 640
lub 607 464 370.
Pilnie poszukuje mieszkania do
wynajêcia w £obzie. Tel. 721 321
401 lub 728 184 610.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie
w³asnoœciowe, 4 pokojowe, bezczynszowe na wsi 4 km. Od £obza,
sad na 2 pokoje w³asnoœciowe w
£obzie. Tel. 091 395 40 62.
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H. Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00.
Poszukujê mieszkania 2 pokojowego do wynajêcia na terenie £obza.
Tel. 516 371 444 po godz. 16.

tygodnik ³obeski 16.06.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Biurko du¿e, kolor czarny + Calvados tanio sprzedam. Tel. 501 894
828.

Us³ugi transportowe. Tel. 509 355
071.

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

Kupiê mleko kozie. £obez i okolice
(do 10 km). Kupiê ziemiê w okolicy
£obza do 12 km. Tel. 607 411 079.

Powiat gryficki

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

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

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

Region

Region

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

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

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.

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 mieszkanie w £obzie 80
mkw., okna PCV, gazowe co, parter,
du¿y taras. Tel. 886 631 138.

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

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.

Region

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

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.

Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Powiat drawski

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

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

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w
centrum Z³ocieñca. Tel. 607 150 867.
Z³ocieniec – sprzedam mieszkanie, parter, 32 mkw., 1 pokój,
kuchnia, WC, korytarz, du¿y balkon. Tel. 509 588 042.

ROLNICTWO

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 54 pozna pani¹ w celu matrymonialnym. Tel. 693 808 378.

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

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.
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Huczne zakoñczenie programu
(£OBEZ). W minionym tygodniu w Szkole Podstawowa nr1 w
£obzie zakoñczy³ siê projekt „Nasza szko³a nasz¹ szans¹” finansowany przez Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki, trwaj¹cy od 1 lipca ubieg³ego roku.
Bud¿et projektu wynosi³ 274
680 z³. W tym czasie dzia³a³o 15 kó³
zainteresowañ w tym: warsztaty ceramiczne, dla których zakupiono
pe³ne wyposa¿enie pracowni, orgiami i tangramy, unihokej, poza tym
dla 10. grup uczniów by³y prowadzone zajêcia wyrównawcze w tym:
kaligrafia i muzykoterapia, by³y
warsztaty komputerowe.
W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w czterech wycieczkach pieszych po okolicy, w których
wziê³o udzia³ 80. uczniów oraz w 2.
rajdach rowerowych. Uczniowie
„Jedynki” wziêli równie¿ udzia³ w
zajêciach przyrodniczych w Iñskim
Parku Krajobrazowym i Drawskim
Parku Krajobrazowym oraz w S³owiñskim Parku Narodowego, a tak¿e w ogrodzie dendrologicznym w
Przelewicach. Uczniowie skorzystali równie¿ z wyjazdu do Szklarskiej Porêby na siedmiodniowy
obóz sportowo-jêzykowy, byli rów-

nie¿ w Trójmieœcie, Poznaniu i w
Szczecinie, gdzie m.in. wys³uchali
koncertu muzyki hiszpañskiej na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, obejrzeli przedstawienie, byli w kinie.
Oprócz tego uczniowie chêtnie korzystali z wyjazdów na basen, lodowisko do Drawska Pomorskiego.
Na zakoñczeniu programu
uczniowie przedstawili swoje umiejêtnoœci wokalne i taneczne, bawi¹c
przy tym zgromadzon¹ na sali gimnastycznej publicznoœæ. Na pierwszym piêtrze zorganizowano wystawê prac uczniów. Mo¿na by³o obejrzeæ przepiêknie wykonane ceramiczne figurki i naczynia, origami,
kroniki. Nie zapomniano tak¿e o
poczêstunku. Ten program ju¿ siê
skoñczy³ i nie bêdzie kontynuacji
dzia³añ, które trwa³y przez rok.
Obecnie szko³a napisa³a kolejny
projekt, dostêpne œrodki finansowe
s¹ jednak znacznie szczuplejsze,
jednak jeœli przejdzie, wówczas
uczniowie poznaj¹ tajniki wykonywania witra¿y. Nauczyciele obawiaj¹ siê jednak, ze tym razem nie
bêdzie ³atwo uzyskaæ dofinansowania, bowiem szko³a ju¿ dwukrotnie
skorzysta³a z programu.
mm

Dali na dach
(RESKO). Radni udzielili
40 tys. z³. dotacji na
wyremontowanie dachu
koœcio³a filialnego pw.
Ducha Œw. w £osoœnicy.
Koœció³ w £osoœnicy zosta³
zbudowany w XV w. z kamienia
narzutowego. W œrodku znajduj¹
siê równie zabytkowe stalle i ambona z XVII wieku oraz chrzcielnica z wieku XVIII.
mm
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Bogus³aw Zajdecki spada³ i podnosi³ siê jak Sfinks z popio³ów

Szabla dla Zajdeckich
Gdy pan Bogus³aw Zajdecki opowiada o swojej drodze do
sukcesu, to z jednej strony wydaje siê ona typowa dla wczesnego polskiego kapitalizmu z jego meandrami i pu³apkami, a z
drugiej pokazuje cz³owieka, który pomimo upadków potrafi³ jak
Sfinks podnieœæ siê z popio³ów i id¹c w³asn¹ drog¹ osi¹gn¹æ
sukces. Buduj¹c firmê dochowa³ wiernoœci swoim zasadom
oraz zachowa³ wra¿liwoœæ na innych ludzi. Dlatego dobrze siê
sta³o, ¿e to w³aœnie on otrzyma³ „Szablê” przyznawan¹ „Firmie
Roku” przez Stowarzyszenie Rzemieœlników Kupców
i Handlowców w Œwidwinie.
„Szabla” po raz pierwszy
i jedenasty
Jest 5 czerwca 2009 roku. W firmie Bis Pak, mieszcz¹cej siê w Œwidwinie przy ul. Szczeciñskiej 97 panuje œwi¹teczna atmosfera. Na
chwilê stanê³y maszyny, bo zebrali
siê goœcie. Stowarzyszenie Rzemieœlników Kupców i Handlowców
przyzna³o firmie tytu³ „Firmy
Roku”, a co za tym idzie, jej w³aœciciel – Bogus³aw Zajdecki otrzyma
przechodni¹ „Szablê”, przyznawan¹ razem z tym tytu³em. Ale okazji jest wiêcej. Ksi¹dz proboszcz
œwiêci zak³ad, a przedstawicielka
firmy certyfikuj¹cej wrêcza certyfikat jakoœci ISO. Pan Krzysztof
Œwi¹tecki, fachowiec od marketingu, opisuje pokrótce historiê rozwoju firmy mówi¹c o szefie – to dobry
cz³owiek. Bogus³aw Zajdecki z
¿on¹ Ann¹, córk¹ Barbar¹ i ziêciem
Piotrem s¹ przejêci i wzruszeni t¹
gal¹. Szef sk³ada podziêkowania
pracownikom. Podkreœla, ¿e to oni
tworz¹ markê tego zak³adu i „rodzinn¹” atmosferê. Goœcie mog¹
sk³adaæ gratulacje, wrêczaæ kwiaty
i upominki. Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Rzemieœlników Kupców i
Handlowców Edward Makowski
wraz z wiceprezesami Gra¿yn¹
Szczepanik i Józefem Walkowskim
wrêczaj¹ tytu³ i „Szablê”, ¿yczenia

sk³adaj¹ burmistrz Jan Owsiak i starosta Miros³aw Majka oraz zaprzyjaŸnieni przedsiêbiorcy.
Bis Pak – od zak³adziku
do firmy eksportowej
Przedsiêbiorstwo „Bis Pak” to
dzisiaj jedna z wiod¹cych firm na
œwidwiñskim rynku. Zajmuje siê
produkcj¹ opakowañ z tworzyw
sztucznych – g³ównie na potrzeby
bran¿y spo¿ywczej.

- Pude³ko powinno siê lekko zamykaæ i otwieraæ. - t³umaczy Zajdecki ró¿nicê w jakoœci opakowañ,
w jakich na co dzieñ kupujemy prze-

Prezes Stowarzyszenia Rzemieœlników Edward Makowski
przekazuje szablê Bogus³awowi Zajdeckiemu
twory rybne i sa³atki.
Firma dynamicznie pozyskuje
nowych klientów w kraju i za granic¹. Produkuje na rynek krajowy,

ale te¿ eksportuje do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Litwy,
£otwy, Ukrainy, Rumunii i S³owacji. Znacz¹co zwiêkszy³a w ci¹gu
kilku lat zatrudnienie. Pracuje tu, w
zale¿noœci od sezonu, od 60 do 70
pracowników. Maj¹ znakomite warunki; przestronne ³azienki, szatnie,
sto³ówka.
- Jak zaczyna³em, to w tym miejscu sta³ ma³y stary budyneczek, mieœciliœmy siê w kilku pomieszczeniach. - wspomina Zajdecki. Widok
psuje jedynie dziurawa b³otnista
droga dojazdowa, ale burmistrz
obiecuje, ¿e jeszcze w tym roku bêdzie zrobiona.
Pasja tworzenia
Œwidwin mia³ szczêœcie, bo istnia³a tu spó³dzielnia Plast-Chem,
która „wypuœci³a” na rynek wielu
fachowców. Gdy otworzy³a siê

mo¿liwoœæ zak³adania firm, kilku z
nich otworzy³o w³asne zak³ady. Bogus³aw Zajdecki by³ w Plast Chemie
œlusarzem remontowym. Odszed³ w
1985 roku. Od tamtego czasu – jak
wspomina – by³ œlusarzem, murarzem, hydraulikiem, cieœl¹, spawaczem, stolarzem, bo tego wymaga³a
sytuacja, ale te¿ lubi³ siê uczyæ i
podejmowaæ wyzwania.
- W tamtych czasach by³a w nas
chêæ wykazania siê, dzia³ania na
swoim, sprawdzenia siê, stworzenia
czegoœ. - mówi o atmosferze tamtych lat. Wspomina, jak z koleg¹
karczowa³ dzia³kê, by zbudowaæ
pierwszy zak³adzik. Potem, po rozstaniu z nim, rozpocz¹³ budowê
domu, a w piwnicy urz¹dzi³ ma³y
warsztat stolarski i robi³ ludziom
ró¿ne rzeczy. Po jakimœ czasie wstawi³ tam ma³¹ wtryskarkê do form.
- Sta³a na dole, a ja œpi¹c na górze przez sen s³ysza³em, jak pracuje.
- wspomina. Na d³u¿sz¹ metê nie
da³o siê pracowaæ w piwnicy, ale te¿
nadszed³ czas rozwoju. W 1989
roku Zajdecki wydzier¿awi³, a póŸniej kupi³ dzia³kê, na której obecnie
stoi Bis Pak. To by³ wtedy ma³y zak³adzik. Tu równie¿ rozpoczyna³ z
koleg¹.
- Bazowaliœmy na starych wtryskarkach, które siê remontowa³o.
Doprowadza³em wydawa³o by siê
zdezelowane urz¹dzenia do pe³nej
sprawnoœci. Cz³owiek nie liczy³
czasu. Wstawa³o siê o szóstej i k³ad³o przed pó³noc¹. - mówi.
Nie s³owa, lecz czyny
W naszej rozmowie wci¹¿ przewijaj¹ siê ludzie, z którymi Zajdecki
wspó³pracowa³. Zawsze byli wa¿ni
na jego drodze, to daje siê wyczuæ,
nie tylko biznesowo, ale tak po ludz-
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ku, z potrzeby przyjaŸni, partnerstwa, wspólnej drogi, bo razem idzie
siê ³atwiej, rozmawiaj¹c, spieraj¹c
siê, planuj¹c, wspomagaj¹c. Mêskie
przyjaŸnie maj¹ swój smak. Ale - jak
mawiaj¹ „starzy górale” - facetów
mog¹ poró¿niæ albo kobiety, albo
pieni¹dze. Tu mówimy o biznesie –
wiêc gdy w grê zaczyna³y wchodziæ
pieni¹dze, dawne przyjaŸnie nie
wytrzymywa³y próby. O tamtych
ludzkich pora¿kach Zajdecki mówi
z ¿alem. Zawiód³ siê, rozczarowa³.
To nie tak mia³o byæ.
Chocia¿ na tym firmamencie
polskiego drapie¿nego kapitalizmu
jest diament oœwiecaj¹cy Zajdeckiemu drogê. To pan Pawe³ Wartacz
z Wroc³awia, który wyci¹gn¹³ rêkê
do pocz¹tkuj¹cego przedsiêbiorcy
ze Œwidwina i w jakiœ sposób do dziœ
podtrzymuje jego wiarê w ludzi. W
czasie przyjêcia wydanego po gali w
„Starym M³ynie” akurat dzwoni telefon z Wroc³awia. Sk³adaj¹ sobie
¿yczenia.
Obaj zaczynali w burzliwym
okresie przemian 1990 roku i wtedy
siê poznali. Gdy z ciekawoœci wpisujê w wyszukiwarkê internetow¹
jego nazwisko, pokazuje mi siê Firma P&F WARTACZ; za³o¿ona
przez Paw³a Wartacza w 1990 r.
Wówczas by³a drug¹ firm¹ na rynku
polskim oferuj¹c¹ wtryskarki u¿ywane. Obecnie jest najstarsz¹ rodzim¹ firm¹ w Polsce oferuj¹c¹
wtryskarki”. Dwa zdania spinaj¹ce
gor¹cy okres 19 lat przemian.
- Ludzi poznaje siê nie po tym,
co mówi¹, ale po tym, co robi¹.
Przez te lata sta³ siê dla mnie przyjacielem i cz³owiekiem, który pokaza³, ¿e bez takiej pazernoœci mo¿na
byæ cz³owiekiem i mo¿na robiæ
œwietne interesy. By³ czas, ¿e przywozi³ mi maszyny, ale nie mia³em
pieniêdzy, by za nie od razu zap³aciæ. On mi zaufa³ i dawa³ bez ¿adnych zabezpieczeñ, ¿e jak bêdê
mia³, to zap³acê. Mówi³ mi – jak bêdziesz móg³, to ty póŸniej komuœ
pomó¿. To pamiêtam do dziœ. mówi Zajdecki. Jak wspomina, rozstanie ze wspólnikiem o ma³o nie
doprowadzi³o go do ca³kowitej ruiny, ale w³aœnie Wartecki przywróci³ mu sens w ludzi i pracê. W ci¹gu
kilku ostatnich lat doprowadzi³ firmê do stanu obecnego. Jak mówi,
by³y lata, ¿e w ci¹gu roku przepracowa³ wszystkie dni w tygodniu po
kilkanaœcie godzin, oprócz œwi¹t.
By³ moment, ¿e ktoœ próbowa³ spaliæ odradzaj¹cy siê zak³ad. Ot, kawa³ek historii polskiego dzikiego
kapitalizmu.
Dzisiaj wydaje siê cz³owiekiem
spe³nionym. Pracuje z rodzin¹, ma
œwietny zak³ad, ustabilizowan¹ kadrê. Pozosta³o mu pojechaæ na d³ugi
urlop. Ale czy wytrzyma³by d³ugo
bez pracy?
Kazimierz Rynkiewicz
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Veto dla wicedyrektorów
(WÊGORZYNO).
Sporo
miejsca w dyskusji podczas obrad
sesji majowej zaj¹³ problem braku wicedyrektorów w szkole runowskiej i wêgorzyñskimj gimnazjum. Gdy czêœæ radnych optowa³a za tym, ¿e powinno powstaæ stanowisko wicedyrektora w Runowie, burmistrz argumentowa³a,
¿e w tak ma³ej szkole, tego typu
stanowisko jest zbêdne.
Podczas interpelacji radna Jadwiga Kamiñska dopytywa³a, dlaczego burmistrz Gra¿yna Karpowicz nie zgadza siê na wprowadzenie stanowiska wicedyrektorów do
szkó³. Burmistrz wyrazi³a stanowcze zdanie w tej sprawie, podpieraj¹c siê ustaw¹. Radna Jadwiga Kamiñska oraz przewodnicz¹ca Rady
Miasta Monika KuŸmiñska zauwa¿y³y jednak, ¿e ustawa pozostawia
furtkê dla w³odarza gminy.
– Wicedyrektora nie ma i nie
bêdzie. Nie zatwierdzi³am arkuszy
organizacyjnych z wicedyrektorami
w Gimnazjum w Wêgorzynie i w
Szkole Podstawowej Runowie Pomorskim. Jest przepis, który mówi,
¿e tworzy siê stanowisko wicedyrektora, jeœli iloœæ oddzia³ów przekracza 12. W Gimnazjum jest 11
oddzia³ów, a w Runowie w tej chwili
jest 12 z filiami, bêdzie jednak 8
oddzia³ów. Nie ma podstaw wiêc, by
by³ wicedyrektor. Uzna³am natomiast, aby w szkole w Runowie w
arkuszu organizacyjnym wstawiæ
pó³ etatu sekretarki. Tam od lat dyrektor odbiera telefony, pocztê, nakleja znaczki, stawia piecz¹tki. Nie
by³o normalnej pracy sekretariatu,
tak jak to jest w ka¿dej szkole. Przecie¿ rodzice przychodz¹ do dyrektora, trzeba umówiæ siê na rozmowê.

Miejsce ju¿ sobie dyrektor zorganizuje. Ma pó³ etatu, jest zadowolona,
zrobi sobie tak jak bêdzie chcia³a.
Nie pasuje, przyjdzie pani dyrektor,
wykreœlê z arkusza i ju¿ – powiedzia³a burmistrz.
Radna Jadwiga Kamiñska zauwa¿y³a, ¿e te wszystkie czynnoœci
dotychczas wykonywa³a osoba zatrudniona na stanowisku wicedyrektora. Burmistrz wyjaœni³a, ¿e od tych
spraw nie jest te¿ wicedyrektor, a
sekretarka. Radna J. Kamiñska nie
dawa³a jednak za wygran¹.
– Wie pani, ¿e jest nowa dyrektor. Dostanie now¹ ksiêgow¹ i jak
sobie da radê? Chodzi o to tylko,
¿eby szybko wpad³a i wypad³a? dopytywa³a. By³ wicedyrektor i nauczyciel lepiej zna siê na szkolnych

Wieœci z Cieszyna

Zorganizujemy
dzieciom wakacje
Fundacja Wspomagania Wsi
og³osi³a kolejn¹ ju¿ edycjê konkursu pt. „Po¿yteczne Wakacje
2009”, pod has³em „NASZA
WIEŒ
NAJPIÊKNIEJSZA”.
Udzia³ w niej wziê³o So³ectwo Cieszyno.
Na konkurs wp³ynê³o 760
wniosków, a pula nagród z 400 tys.
z³ zosta³a zwiêkszona do 600.000,
albowiem iloœæ wniosków, które
uzyska³y maksymaln¹ iloœæ punktów, przekroczy³a znacznie wstêpne oczekiwania komisji je rozpatruj¹cej.

Mi³o jest mi poinformowaæ, i¿
znaleŸliœmy siê na liœcie szczêœliwców, którzy otrzymaj¹ od Fundacji
dotacjê w wysokoœci 3 tys. z³.
Celem konkursu by³o umo¿liwienie dzieciom zostaj¹cym w domach na okres wakacji spêdzenie
po¿ytecznie dla siebie i innych wolnego czasu. Poza zajêciami rozrywkowymi, dzieci bêd¹ (pod okiem
opiekunów) na wybranym terenie
wprowadzaæ zmiany dotycz¹ce estetyki wsi. Osob¹ odpowiedzialn¹
za ca³oœæ projektu jest so³tys wsi
Cieszyno p. Mariusz Rataj.
(w)

rzeczach, ni¿ przychodzi nowa sekretarka, któr¹ trzeba nauczyæ –
powiedzia³a radna.
Przewodnicz¹ca rady Monika
KuŸmiñska zauwa¿y³a, ¿e istnieje
przepis, który mówi o tym, ¿e na
wniosek dyrektora organ prowadz¹cy mo¿e wyraziæ zgodê na wicedyrektora. Burmistrz Wêgorzyna jeszcze raz stanowczo stwierdzi³a, ¿e
przy 8 oddzia³ach wicedyrektora nie
bêdzie.
– Dyrektor mo¿e daæ wy¿szy
dodatek motywacyjny nauczycielowi i przekazaæ mu obowi¹zki, które
pe³ni³ wicedyrektor. Jest sprawa do
rozwi¹zania, ale od tego jest dyrektor, ¿eby myœleæ – powiedzia³a w³odarz gminy, tym samym koñcz¹c
dyskusjê na ten temat.
mm

Wodoci¹g
dla Klêpnicy
(KLÊPNICA). Og³oszony
zosta³ przetarg na
wykonanie przebudowy
istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej
w tej miejscowoœci.
Inwestycja polega na budowie
odcinka od istniej¹cego wpiêcia
wodoci¹gu wraz z monta¿em studni
wodomierzowej do hydrantu. Prace
maj¹ byæ skoñczone do koñca paŸdziernika i maj¹ byæ objête gwarancj¹ przez 1,5 roku.
op
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Œwietlice pe³ne ¿yczeñ
(£OBEZ-gmina). Omawiaj¹c sprawozdanie z dzia³alnoœci
£obeskiego Domu Kultury, zosta³a poruszona kwestia œwietlic
wiejskich. So³tysi zwrócili uwagê na problemy natury technicznej i konieczne remonty, radny Marek Rokosz – na merytoryczne dzia³ania, a przede wszystkim brak oferty kulturalnej dla
m³odzie¿y.
Wiêcej w œwietlicy,
mniej sprz¹tania
Zgodnie z decyzj¹ dyrektora
£obeskiego Domu Kultury w sezonie letnim panie œwietliczanki bêd¹
mia³y zmieniony zakres obowi¹zków w ramach tych samych godzin
pracy.
– Moim zdaniem by³oby to
krzywdz¹ce, gdyby panie mia³y
dwie godziny na sprz¹tanie, a pracowa³y cztery godziny. W sezonie letnim postanowiliœmy, ¿e bêd¹ pracowaæ piêæ godzin, a jedn¹ bêd¹ mia³y
na sprz¹tanie, w sezonie zimowym
natomiast – cztery godziny, do tego
jedna bêdzie poœwiêcona na sprz¹tanie, druga - na palenie – powiedzia³ dyrektor £DK.
– Wyjaœni³ równie¿, ¿e jeœli
pracownik zatrudniony jest w £obeskim Domu Kultury, to jego podstawowym zadaniem jest praca w œwietlicy wiejskiej. Jeœli wykonuj¹ inne
czynnoœci na wsi, to dopiero po
wywi¹zaniu siê z pracy na rzecz
œwietlicy.
Dziecko siê moczy
- problem œwietliczanki
Podczas dyskusji radny Marek
Rokosz zwróci³ uwagê, by nie skupiaæ siê tylko na technicznej obudowie, ale i merytorycznych dzia³aniach. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e sprawozdania z dzia³alnoœci £DK s¹ z
roku na rok coraz bardziej szczegó³owe, obszerne i lepsze.
- W dalszym ci¹gu jednak najwiêcej ofert skierowanych jest do
dzieci z przedszkola i szko³y podstawowej. Ju¿ od szko³y gimnazjalnej œwietlice nie maj¹ ¿adnej oferty
dla tej m³odzie¿y i to jest problem do
rozwi¹zania. Z drugiej strony œwietlice maj¹ bardzo przyziemne problemy i rozszerzanie oferty mo¿e
byæ ciê¿kie. Nale¿y jednak próbowaæ, aby œwietlice rozszerzy³y
swoj¹ ofertê – powiedzia³ radny.
Dyrektor Dariusz Ledzion wyjaœni³, ¿e œwietliczanki bardzo czêsto
borykaj¹ siê z bardzo przyziemnymi sprawami, wynikaj¹cymi z braku
odpowiedzialnoœci rodziców za
swoje dzieci.
– Trzeba zdaæ sobie sprawê z
jednej rzeczy. Czêsto bywa i, to
so³tysi te¿ potwierdz¹, ¿e w wiêkszoœci przypadków w rodzinach
wielodzietnych, rodzice przynosz¹ dzieci do œwietlicy. To jest

problem œwietliczanki, ¿e dziecko
siê moczy, ¿e dziecko nie odrobi³o
lekcji, ¿e dziecko musi byæ odebrane z przystanku autobusowego.
Naprawdê mówimy o tych przyziemnych rzeczach. Dziêki pieni¹dzom od burmistrza uruchomiliœmy kilka komputerów. Jest komputer, nie ma internetu. W tym
roku uda³o siê nam wyposa¿yæ
œwietlice w meble. Panie przesz³y
kilka szkoleñ. Ich œwiadomoœæ
wzrasta. Osoby pracuj¹ce w œwietlicach wci¹¿ siê doszkalaj¹ - powiedzia³ dyrektor.
Remonty œwietlic
– Radny Zbigniew Pude³ko
obieca³, ¿e w czerwcu radni wybior¹ siê na rekonesans po gminie
i zobacz¹ na w³asne oczy, jak wygl¹daj¹ œwietlice na wsiach. Z kolei wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e w bie¿¹cym roku firmy budowlane wykonaj¹ remonty
w œwietlicach w Worowie i Unimiu, a na budynku, w którym znajduje siê œwietlica w Grabowie zo-

stanie po³o¿ona nowa elewacja od
strony frontowej i bocznej. Powiedzia³ równie¿, ¿e œwietlica w Grabowie zostanie zaproponowana,
jako nastêpna w kolejne do remontu kapitalnego, ale dopiero w przysz³ym roku, prócz niej do remontu
bêdzie wyznaczona jeszcze jednak œwietlica, póki co trudno powiedzieæ, w której miejscowoœci.
Jak wyjaœni³ bud¿et gminy i prowadzone inwestycje pozwalaj¹ na
wykonywanie gruntownych remontów jedynie w dwóch œwietlicach w ci¹gu roku.

– Bêdzie te¿ wiêksza oferta w
œwietlicach, poniewa¿ zostan¹
zwiêkszone etaty dla pañ œwietliczanek. Od wrzeœnia zostan¹
zwiêkszone wynagrodzenia pañ,
ale i równoczeœnie wzroœnie wymiar godzin. Uzgodnimy z panem
dyrektorem, by czêœæ godzin przeznaczyæ dla dzieci,a czêœæ dla
m³odzie¿y. Myœlê, ¿e œwietlice,
które maj¹ jeszcze braki w umeblowaniu, równie¿ zostan¹ doposa¿one – powiedzia³ wiceburmistrz.
Magdalena Mucha

Program dla „or³ów”
(WÊGORZYNO). Radni podjêli uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia
Gminy Wêgorzyno do projektu „
Moje gimnazjum – moja szansa”
realizowanego w ramach Priorytetu
IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji we regionach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej,
jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty, Poddzia³anie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszenie ró¿nic, w jakoœci
us³ug edukacyjnych.
Celem programu jest pozyskanie funduszy na zorganizowanie
kó³ek wyrównawczych dla dzieci w
klasach pierwszych, tak aby na koniec testów gimnazjalnych mia³y
podwy¿szone wyniki. Okaza³o siê
bowiem, ¿e testy w klasach trzecich
w wêgorzyñskim gimnazjum wykaza³y, ¿e a¿ 59 proc. uczniów reprezentuje poziom poni¿ej œredni. Pieni¹dze z programu maj¹ byæ prze-

znaczone przede wszystkim na kó³ka wyrównawcze z matematyki i z
przedmiotów œcis³ych. Maj¹ powstaæ cztery grupy uczniów w ka¿dej po 11 osób. Na zajêcie przeznaczono dwie godziny tygodniowo, a
bêd¹ je prowadziæ nauczyciele ze
szko³y. 65 proc. zajêæ bêdzie z matematyki, a z chemii i fizyki wed³ug
uznania dyrektora. Za dodatkowe
zajêcia nauczyciele otrzymaj¹ wynagrodzenie w ramach projektów.
Wstêpne ustalenia mówi¹ o 60 z³ za
godzinê dla jednego nauczyciela. W
sumie ma odbyæ siê 100 zajêæ lekcyjnych, a sam projekt ma trwaæ od
11 miesiêcy do dwóch lat. Jedynym
wk³adem gminy w ten projekt jest
zapewnienie dojazdu uczniom.
Liderem programu jest gmina
Karlino, a niemal wszystkie gminy
w województwie zachodniopomorskim (98 proc.) s¹ jej partnerami.
Radny Jan Mazuro wprawdzie
zgadza³ siê na przyst¹pienie do realizacji projektu, jednak nie omieszka³
wyraziæ swojego pogl¹du na temat
samego systemu nauczania.

- Mamy or³ów i musimy ich doszkoliæ. Nie wiem jak nauczyciele
by siê okreœlili, ale bojê siê, ¿e ta
m³odzie¿ dzisiaj wcale siê nie uczy.
Zrobimy dodatkowy program i ten
orze³, który nie chcia³ siê uczyæ i tak
siê nie nauczy. Podejmujemy tê
uchwa³ê, by podci¹gn¹æ ich w edukacji. Kiedyœ zostawa³o siê po lekcjach po tzw „kozie” i nauczyciele
umieli wp³yn¹æ na m³odzie¿, by próbowa³a siê edukowaæ, mamy 59.
or³ów. Trzeba szkoliæ, ale nie wiem,
jakie bêd¹ efekty, tym bardziej jeœli
nie przy³o¿¹ siê i rodzice.
Radni uchwa³ê przyjêli jednog³oœnie.
mm
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Wyniki i tabele

Czapki z g³ów przed Sarmat¹

Sarmata awansuje do IV ligi

Na dwie kolejki przed zakoñczeniem rundy wiosennej i ca³ego sezonu pi³karskiego 2008/09 zespó³ Sarmaty z Dobrej zapewni³ sobie awans
do IV ligi. To wydarzenie odbi³o siê
g³oœnym echem w ca³ym wojewódzkim œwiatku pi³karskim, bo awansowa³ beniaminek. Sarmata w ubieg³ym roku wszed³ do V ligi i przemkn¹³ przez ni¹ jak huragan siej¹c
spustoszenie na boiskach od Szczecina a¿ po Myœlibórz, wysoko gro-

mi¹c rywali i strzelaj¹c ponad 70
bramek.
Awans Sarmata zapewni³ sobie
po œrodowym meczu, w którym pokona³ na wyjeŸdzie Wodê-Piasta II
Rzecko 2:1. Mecz co prawda by³
nerwowy, bo dobrzanie bardzo
chcieli wygraæ, a jak siê chce za
bardzo, to nie zawsze wychodzi, ale
plan wykonali. Bramki strzelili
Wojtek Bonifrowski i Wojtek Kliœ
(strza³em w okienko). Po powrocie
w Dobrej zapanowa³a euforia i bawiono siê do póŸna w nocy.
W kolejnym meczu, ju¿ na w³asnym boisku, z Poloni¹ P³oty, da³o o
sobie znaæ rozprê¿enie i pad³ remis
1:1. Poloniœci prowadzili po
pierwszej po³owie i zanosi³o siê na
przegran¹ gospodarzy, ale wyrówna³ po rzucie karnym Wojtek Bonifrowski. W sobotê ostatnia kolejka. Sarmata wyje¿d¿a na mecz
do Stargardu z temtejsz¹ Kluczevi¹ i to ona bêdzie decydowaæ o
potencjalnym bara¿u tej dru¿yny.

Kluczevia walczy bowiem o miejsce bara¿owe ze Spart¹ Gryfice.
Gdyby Kluczevia przegra³a, a
Sparta wygra³a, to gryficzanie
zajm¹ pozycjê wicelidera. Czy
Sarmata zagra ambicjonalnie
chc¹c pokazaæ klasê do koñca –
zobaczymy.
Ostatnia kolejka, tak jak na
szczycie, tak i na dole tabeli zdecyduje o spadkach do V ligi. Sparta
Wêgorzyno podejmuje u siebie

Osadnika Myœlibórz i musi wygraæ,
licz¹c na przegran¹ Iskierki Szczecin lub Stali Lipiany, by uciec z

V liga

przedostatniego miejsca. Ostatnie
zwyciêstwo 3:1 z Or³em Trzciñsko
(po bramkach Arian Demki, Damiana Szuberta i Daniela Romanczyka)
i to na wyjeŸdzie pozwala kibicom
mieæ odrobinê nadziei.
Du¿o wczeœniej uciekaæ z do³u
tabeli okrêgówki zaczêli ³obzianie,
bo Œwiatowid prze³ama³ w koñcu
z³¹ passê i zacz¹³ wygrywaæ mecz po
meczu. To z kolei dobrze rokuje na
przysz³y sezon, ale co dru¿yna napsu³a krwi kibicom, to widaæ by³o
po ich obecnoœci na trybunach.
W œrodowym meczu w Szczecinie Œwiatowid pokona³ Vielgoviê
4:2 (po dwóch bramkach Samala
oraz Kulczyñskiego i Iwachniuka z
karnego). W sobotê wygra³ z D¹brovi¹ 2:0 po dwóch trafieniach Kulczyñskiego. To on jest t¹ wielk¹
nadziej¹ ³obzian w przysz³ym sezonie.
Mewa jak to mewa, raz w dó³, raz
w górê i nieustanny brak stabilizacji
sk³adu i wyników. Ale zostaje w
okrêgówce, a ¿egna siê z ni¹ Radovia. Takich awansów i spadków nie
by³o jeszcze w historii pi³karskiej
ziemi ³obeskiej. Wiêc j¹ zapisujemy. KAR

Granie w planie

30 kolejka (ostatnia) 20.06 (sobota)
16.30 Kluczevia Stargard – Sarmata Dobra
16.30 Polonia P³oty – Odra Chojna
16.30 Woda-Piast II Rzecko – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
16.30 Sparta Wêgorzyno – Osadnik Myœlibórz
16.30 Mieszko Mieszkowice – Sparta Gryfice
16.30 K³os Pe³czyce – Stal Lipiany
16.30 GKS Mierzyn – Œwit Szczecin
17.06 (œroda) mecz: Arkonia Szczecin – Iskierka Szczecin.

Klasa okrêgowa
30 kolejka (ostatnia) 20.06 (sobota)
16.30 Korona Stuchowo – Promieñ Mosty
16.30 Pogoñ II Szczecin – Mewa Resko
16.30 Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard
16.30 Ina Iñsko – Radovia Radowo Ma³e
16.30 KP Chemik II Police – Wicher Brojce
16.30 Fagus Ko³bacz – Flota II Œwinoujœcie
16.30 Ehrle Polska Dobra Szcz. - Œwiatowid £obez
16.30 D¹brovia Stara D¹browa – Vielgovia Szczecin

V liga
Wyniki 28 kolejki z 10.06 (œroda)
Kluczevia Stargard – Polonia P³oty
2:1, Woda-Piast II Rzecko – Sarmata
Dobra 1:2, Sparta Wêgorzyno – Odra
Chojna 0:4, Mieszko Mieszkowice –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 3:1, K³os Pe³czyce – Osadnik Myœlibórz 2:2, Arkonia Szczecin – Sparta Gryfice 1:3, GKS
Mierzyn – Stal Lipiany3:0, Œwit Szczecin – Iskierka Szczecin 1:0.
Wyniki 29 kolejki z 13.06 (sobota)
Œwit Szczecin – Kluczevia Stargard
0:2, Iskierka Szczecin – GKS Mierzyn
6:1, Stal Lipiany – Arkonia Szczecin
2:2, Sparta Gryfice – K³os Pe³czyce 2:0,
Osadnik Myœlibórz - Mieszko Mieszkowice 4:1, Orze³ Trzciñsko-Zdrój –
Sparta Wêgorzyno 1:3, Odra Chojna –
Woda-Piast II Rzecko 3:1, 3:1, Sarmata
Dobra – Polonia P³oty 1:1.
1. Sarmata Dobra
2. Kluczevia Stargard
3. Sparta Gryfice
4. Arkonia Szczecin
5. Œwit Szczecin
6. Osadnik Myœlibórz
7. K³os Pe³czyce
8. Odra Chojna
9. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
10. GKS Mierzyn
11. Polonia P³oty
12. Woda-Piast II Rzecko
13. Iskierka Szczecin
14. Stal Lipiany
15. Sparta Wêgorzyno
16. Mieszko Mieszkowice

63
57
55
50
47
40
38
38
37
37
33
32
30
30
28
27

73:33
60:30
43:33
53:25
51:32
51:46
38:44
43:51
62:59
51:60
35:44
35:58
43:63
31:55
32:51
27:44

Klasa okrêgowa
Wyniki 28 kolejki z 10.06 (œroda)
Pogoñ II Szczecin – Masovia Maszewo 1:0, Ina Iñsko – Mewa Resko 5:2,
KP Chemik II Police – Pomorzanin
Nowogard 4:1, Fagus Ko³bacz – Wicher
Brojce 3:0, Ehrle Polska Dobra Szcz. Promieñ Mosty 1:3, D¹brovia Stara
D¹browa – Flota II Œwinoujœcie 1:1,
Vielgovia Szczecin – Œwiatowid £obez
2:4, Korona Stuchowo – Radovia Radowo Ma³e 4:2.
Wyniki 29 kolejki z 13.06 (sobota)
Vielgovia Szczecin – Pogoñ II
Szczecin 2:7, Œwiatowid £obez – D¹brovia Stara D¹browa 2:0, Flota II
Œwinoujœcie – Ehrle Polska Dobra
Szcz. 4:0, Wicher Brojce – Korona Stuchowo 6:1, Radovia Radowo Ma³e – KP
Chemik II Police 1:4, Pomorzanin Nowogard – Ina Iñsko 1:1, Mewa Resko –
Masovia Maszewo 1:4, Promieñ Mosty
– Fagus Ko³bacz 1:4.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Masovia Maszewo
3. Flota II Œwinoujœcie
4. Wicher Brojce
5. Ehrle Dobra Szcz.
6. Korona Stuchowo
7. KP Chemik II Police
8. Pogoñ II Szczecin
9. Ina Iñsko
10. Promieñ Mosty
11. Œwiatowid £obez
12. Mewa Resko
13. Fagus Ko³bacz
14. D¹brovia Stara D¹b.
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

63 77:26
59 73:41
53 82:49
49 62:41
49 59:47
47 56:52
47 62:46
45 69:51
44 54:38
41 52:63
38 48:51
35 29:43
34 44:49
33 41:48
14 28:110
6 27:108
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Województwo na ³obeskich drogach
(£OBEZ). Na sesjê Rady
Miejskiej w £obzie zosta³a
zaproszona Anna Rejman
kierownik Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Drawsku
Pomorskim. Do niej
skierowanych by³o spor
pytañ odnoœnie planów
remontów dróg na terenie
gminy. Wprawdzie
kierownik wyra¿a³a chêci
remontów, ale póki co,
pieniêdzy na nie zbytnio
nie ma.
Radny Marek Rokosz zwróci³
uwagê na to, ¿e trawy wykaszane s¹
jedynie na szerokoœci metra, co
sprawia, ¿e na ³ukach drogi widocznosæ jest tak samo ograniczona jak
przed koszeniem. Poprosi³, aby w
tej kwestii coœ zrobiæ. Kierownik
zapewni³a, ¿e na ³ukach trawa bêdzie wykaszana szerszymi pasami.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Miasta Bogdan Górecki spyta³ z
kolei o przebieg drogi 151, czyli ul.
Segala i ul. Kraszewskiego.
- Kiedy wprowadzaliœmy ten
przebieg, by³o du¿o ciekawych sformu³owañ, ¿e w najbli¿szym czasie
dokonamy remontu mostu, nawierzchni ulicy i bêd¹ nowe chodniki. Mieszkañcy protestowali (na
rêce by³ego pana burmistrza z³o¿ono ponad 300 podpisów). Minê³y
oko³o 4 lata. Zrobiliœmy ulicê Segala i to jest dobrze, ale chodnik na ul.
Segala na ³uku przy wyjœciu z mostu
jest do naprawy w trybie natychmiastowym. Tam kostka jest Ÿle u³o¿ona, wymaga to natychmiastowej interwencji. Jakie zamierzenia ma
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, jeœli
chodzi o ulice Kraszewskiego? Przy
tej ulicy s¹ domy maj¹ce oko³o 100

lat. Brak nowej nawierzchni ulicy i
chodników powoduje kolejn¹ dewastacjê i pêkniêcia na tych budynkach. Wydawa³oby siê, ¿e tak dobrze sz³o w ubieg³ym roku, natomiast w tym roku zosta³o zrobione
od ronda kilka metrów chodnika.
Czy bêdzie kontynuacja, jak bêdzie
wygl¹da³ zjazd z ulicy Segala na
przejazd kolejowy i z drugiej strony? Tam nie powinny wje¿d¿aæ samochody powy¿ej 3,5 tony. Czy s¹
szanse, aby przy wspó³udziale z
gmin¹ wykonaæ odcinek chodnika
od mostu ul. Rapackiego w kierunku Nowamylu? Pracownicy wracaj¹cy w nocy z pracy musz¹ korzystaæ
z ulicy, tam jest doœæ ciemno, wiêc
dla tych ludzi ten odcinek drogi jest
zagro¿eniem – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy.

TKKF „B³yskawica” w £obzie zaprasza
na RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ „POWITANIE LATA NAD JEZIOREM G£ÊBOKIM”
Trasa: £OBEZ – UNIMIE – DOBIESZEWO – ZACHE£MIE
– MESZNE – STRZMIELE - JEZIORO G£ÊBOKIE – STRZMIELE
– £OBEZ
¨ Niedziela 21 czerwca 2009 r.
¨ ZBIÓRKA - godz. 10:00, £obez, przy fontannie
¨ dystans: 31 km
¨ zapewniamy: kie³baski, kaszanka, smalec, owoce, napoje i mi³¹
atmosferê
¨ wpisowe 3 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica (op³acona sk³adak
2009) - ulga 50 %
¨ zakoñczenie – 15:30
¨ informacje – Adam Kogut, tel. 607881467 - adamku@vp.pl
Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe. Organizatorzy
nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.

Odpowiedzi udzieli³a Anna Rejman kierownik Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
- By³y obietnice skierowania
ruchu, przebudowy nawierzchni
odbudowy mostu. Koncepcja odnoœnie przejazdu przez £obez zak³ada
wiele rozwi¹zañ m.in. zmiana skrêtu z Kraszewskiego do przejazdu
kolejowego, obejmuje równie¿ korektê ruchu przy rondzie. Jest koncepcja opracowana, teraz tylko trzeba j¹ wdro¿yæ. Na ka¿d¹ koncepcjê
do realizacji trzeba mieæ pieni¹dze.
Nie mogê rozmawiaæ o tak du¿ych
pieni¹dzach. To, co mogê zrobiæ z
mojego skromnego bud¿etu, to
sprawy zabezpieczaj¹ce ruch ewentualnie ograniczaj¹ce bezpieczeñstwo ruchu i transport. To staramy
siê wykonaæ. Przetarg na remont

mostu na ul. Segala zosta³ ju¿, z tego
co wiem, wygrany. Jest koncepcja,
jest zlecona dokumentacja na remont mostu, robimy drobne rzeczy
jak np. kawa³ek chodnika na Kraszewskiego. Na Kraszewskiego,
dopóki nie bêdzie zrobiona kanalizacja, nie bêdziemy robili.
Co do Nowamylu. Obiecywa³am, chcia³am dotrzymaæ s³owa,
mo¿emy dotrzymaæ s³owa, ale na
zasadzie wspó³pracy z gmin¹. Rozmawialiœmy z panami burmistrzami. Jest ju¿ czêœæ materia³ów zgromadzona, któr¹ ewentualnie mo¿na
wykorzystaæ. Powinni pañstwo
usi¹œæ i wybraæ to, co jest dla miasta
lepsze i bezpieczniejsze, bo wszytko w tej chwili zrobiæ nie mo¿emy.
Obiecujê, ¿e w przysz³ym roku uda
mi siê wygospodarowaæ czêœæ œrodków na te zadania, które chcieliœmy
rozpocz¹æ w tym roku, a nam siê nie
uda³o – powiedzia³a.
Równoczeœnie zosta³ przedstawiony plan robót na 2009 rok, który
zak³ada remonty cz¹stkowe nawierzchni wg potrzeb, wymianê
oraz odnowê oznakowania pionowego, utrzymanie zieleni, bie¿¹ce
utrzymanie obiektów mostowych,
przebudowê skrzy¿owania dróg nr
147 i 148 - ulica Bema i Kiliñskiego,
wartoœæ RDW Drawsko Pomorskie
– 73 tys. z³ a Gmina £obez 40 tys. z³,
remont nawierzchni chodnika, dojœcie do przystanku autobusowego w
miejscowoœci Poradz - wartoœæ 28
tys. z³, remont nawierzchni chodników w mieœcie £obez wartoœæ 30
tys. z³, remont przepustu k/ Œwiêtoborca droga nr 151- wartoœæ 12 tys.
z³, wykonanie dokumentacji na
przebudowê mostu na drodze nr 151
ul. Rapackiego,wykonanie dokumentacji na remont mostu na drodze
nr 151 ul. Segala,letnie i zimowe
utrzymanie dróg i ulic.
mm

Czas
Zakaz na
Mickiewicza? na Zagórzyce
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miasta radna Krystyna Bogucka
poprosi³a, by urz¹d zaj¹³ siê spraw¹
parkowania na ul. Mickiewicza po
lewej stronie. Jak zauwa¿y³a mo¿na parkowaæ na wykonanych miejscach pomiêdzy ul. Mickiewicza a
ul. Murarsk¹. To znacznie poprawi³oby bezpieczeñstwo. Postulowa³a, by w tamtym miejscu zosta³ postawiony znak zakazu parkowania,
bo jak argumentowa³a, gdy
wje¿d¿a siê od strony ul. Spokojnej
jest spory problem z w³¹czeniem
siê do ruchu.
mm

(ZAGÓRZYCE) Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na przebudowê i rozbudowê budynku remizy
stra¿ackiej w Zagórzycach. Rozbudowa przewiduje realizacjê wysokiego gara¿u na samochód stra¿acki, zaplecza higieniczno – sanitarnego, magazynu, przedsionka, kot³owni oraz infrastruktury
towarzysz¹cej. Na rok 2009 gmina posiada 150 tys. z³ na to zadanie, pozosta³e finansowanie bêdzie w 2010r. Remiza ma byæ wykonana do koñca czerwca przysz³ego roku.
op
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Wyrok
Sygn. Akt II K 98/09 Ds. 216/09
Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 07 maja 2009

Policjanci odzyskali
skradziony w Berlinie
motocykl
Podczas kontroli drogowej policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie ujawnili skradziony w Berlinie motocykl.
W dniu 8 czerwca br., oko³o godz.
14.20, w Resku patrol policji zatrzyma³ do kontroli drogowej samochód
VW Bus. Na skrzyni transportowej
pojazdu policjanci zobaczyli motocykl oraz pojazd typu quad. Po bli¿szej kontroli okaza³o siê, ¿e motocykl marki VER TIPO pochodzi z
kradzie¿y z okolic Berlina. Jeœli chodzi o drugi pojazd, jego pochodzenie
jest w chwili obecnej sprawdzane.
Tak szybkie ustalenie w³aœciciela
pojazdu by³o mo¿liwe dziêki temu,
¿e utracony pojazd zosta³ natychmiast zarejestrowany w europejskim
systemie rzeczy utraconych obowi¹zuj¹cym w krajach porozumienia z
Schengen. Dwóch mê¿czyzn, mieszkañców Reska, zosta³o zatrzymanych w celu wykonania z nimi czynnoœci procesowych. Œledczy ustalaj¹, kto by³ sprawc¹ kradzie¿y pojazdu oraz wyjaœniaj¹ inne w¹tki
œledztwa.

Weekend i nietrzeŸwi
kieruj¹cy
W miniony weekend, tj. od 12 do 14
czerwca br., policjanci znów zatrzymali

nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W pi¹tek, o godz. 13.30, w Wêgorzynie na ulicy Grunwaldzkiej, pan
Andrzej Sz. kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym Wynik badania to 0,98
mg/l. alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wieczorem policjanci z Posterunku
Policji w Resku zatrzymali w £abuniu
Ma³ym Bronis³awa Sz., który kierowa³
ci¹gnikiem rolniczym marki Ursus w
stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to
a¿ 1,35 mg/l.
A w £obzie na ulicy Niepodleg³oœci
policjanci zatrzymali Adama N., który
tak¿e kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym - 0,32 mg/l.
W sobotê, 13 czerwca, policjanci
zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów.
O godz. 20.15, na drodze Rogowo
– Sienno, Joachim D. kierowa³ rowerem
z wynikiem 0,32 mg/l. Dwie godziny
póŸniej, na drodze Troszczyno – Radzim, Damian K. tak¿e kierowa³ rowerem na „podwójnym gazie” - 0,32 mg/l.
Policjanci z Posterunku w Dobrej,
o godz. 21.10, na ulicy 3 maj¹, zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê - Krzysztofa S., który kierowa³ rowerem z wynikiem 1,07 mg/l.

W³amanie w Runowie
W nocy z 11 na 12 czerwca br. w
Runowie, nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca, w³ama³ siê do kosza z butlami
gazowymi poprzez usuniecie k³ódki i
skrad³ 5 butli gazowych o wadze 11 kg.
Straty w wysokoœci 630 z³ ponios³o
PKU Varius w Kaliszu.

Komenda Powiatowa Policji prowadzi
poszukiwania za zaginion¹ Olas Barbar¹,
c. Mariana, Jadwigi, ur. 02.09.1966 r.,
zam. Klêpnica 9/2
Okolicznoœci zaginiêcia: wymieniona
w dniu 25 kwietnia 2008 r. Przebywa³a na
terenie £obza, gdzie wykonywa³a pracê w
Powiatowym Zarz¹dzie Dróg Publicznych w £obzie, oko³o godziny 10-11 kontaktowa³a siê z rodzin¹ telefonicznie, po
zakoñczeniu pracy po raz ostatni by³a
widziana oko³o godziny 16.00 w rejonie
Parku Miejskiego przy ul. Niepodleg³oœci
– Koœciuszki.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek 42
lata, wzrost 175 cm, waga 80 kg, w³osy
czarne, d³ugie, proste, czo³o œredni, oczy
br¹zowe, nos œredni, uszy du¿e, braki w
uzêbieniu.
Znaki szczególne: b.d.b
Ubiór w dniu zaginiêcia: spodnie d¿insowe koloru niebieskiego, kurtka
czarna do pasa z materia³u, buty skórkowe typu „mokasyny” koloru czarnego, skarpetki czarne.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091-56-15-511
poszukiwania osób: 091-56-15542
lub najbli¿sz¹ jednostkê policji: 112
Anonimowoœæ zapewniona!

r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 07.05.2009 r. Sprawy:

Kazimierza Dziapy
s. Jana i Anieli z d. Roso³owska, ur. 03 maja 1975 r. W Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 28 lutego 2009 r. O godzinie 22.55 na drodze publicznej w
miejscowoœci Siedlice, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,56 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuœci³ siê nie stosuj¹c siê do
orzeczonego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 618/07 zakazuj¹cego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 lat, oraz orzeczonego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt
II K 363/08 zakazuj¹cego prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerów na okres 3 lat, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Kazimierza Dziapê uznaje za winnego tego, ¿e: w dniu
28 lutego 2009 r. O godzinie 22.55 na drodze publicznej w miejscowoœci
Siedlice, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,56 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuœci³ siê nie stosuj¹c sie do orzeczonego w
wyroku S¹du Rejonowego w £obzie,sygn. akt II K 618/07 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 lat, oraz orzeczonego w wyroku Sadu Rejonowego w £obzie sygn. akt 363/08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 lat, tj. Czynu
z art. 178a par. 2 kk w zw. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i za to na podstawie
art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Wyrok
Sygn. Akt II K 147/09 Ds. 47/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 maja 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a
przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu
dnia 27.05.2009 r. Sprawy

Jakuba Konopackiego
s. Kazimierza i Haliny z d. Sikorska, ur. 23 maja 1979 r. w Stargardzie Szczeciñskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 11 stycznia 2009 r. O
godzinie 00.10 w Resku na ul. Szpitalnej, kierowa³ rowerem na drodze
publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. O czyn z
art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jakuba Konopackiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
2 kk wymierza mu karê 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki na kwotê 20 (dwudziestu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. tekst: DZ.U. z
1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 200
(dwustu) z³otych.
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ROZMAITOŒCI

Galeria tygodnika
I Komunia Œw. Karoliny

I Komunia Œw.Mariki

NAGRODA
Miesi czna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa obes
obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 brzmia³o: „Zaproszenie na
kolacjê ze œniadaniem”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Karolina P³ocka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Kazimiera Witkowska z Radowa Ma³ego. Gratulujemy.

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

