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To ju¿ zakrawa na skandal

Wodoci¹gi chc¹
skasowaæ Gminê
za prywatne d³ugi
(£OBEZ). Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie
zaskar¿y³o gminê £obez do S¹du, by ta zap³aci³a zaleg³e rachunki za
osoby prywatne, anawet za firmê „Administrator”, która zalega PWiK
za dostawê wody i odbiór œcieków w lokalu przy ul. Niepodleg³oœci.

Burmistrz Wêgorzyna sprzeda³a
dzia³kê pod budowê budynku, teraz
chce wykupiæ w nim mieszkania

Z drugiej strony
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Doœæ ju¿ te farsy w urzêdzie!
Kazimierz Rynkiewicz

Obok publikujemy informacje o
pozwie, jaki z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie, przeciwko Urzêdowi Miejskiemu w £obzie, domagaj¹c siê zap³aty za dostarczan¹ wodê i œcieki do
budynków zarz¹dzanych wczeœniej
przez „Administratora”. Urz¹d, wy³¹cznie pod wp³ywem radnych, bo
nie z w³asnej woli, a tak¿e po wielokrotnie opisywanych przez nas
praktykach w zarz¹dzaniu mieniem
komunalnym, wypowiedzia³ w koñcu umowê „Administratorowi”. To
by³o w paŸdzierniku 2007 roku. Dzisiaj, po pó³tora roku dowiadujemy
siê, ¿e wci¹¿ sprawy z PWiK i Administratorem, za okres jego zarz¹dzania mieniem komunalnym, wci¹¿ s¹
nieza³atwione. Ma³o tego PWiK
wst¹pi³ na œcie¿kê s¹dow¹, ¿¹daj¹c
do Gminy 35.112 z³, rzekomo za zaleg³oœci mieszkañców lokali komunalnych. W odpowiedzi kancelaria
prawna, dzia³aj¹ca w imieniu Gminy
(jakby pracownicy urzêdu nie mogli
napisaæ prostego pisma z wykazaniem, ¿e to nie s¹ nale¿noœci za lokale
komunalne), wykazuje, ¿e Gmina zap³aci³a ju¿ za swoich lokatorów (w
budynkach komunalnych i wspólnotach), a to, czego domaga siê
PWiK jest zobowi¹zaniem w³aœcicieli prywatnych, a nie Gminy. Taki tu

panuje ba³agan, ¿e niektórzy nie
wiedz¹, czyje co jest i od kogo ¿adaæ
zap³aty. Najlepiej od dojnej, jak do tej
pory by³o, krowy zwanej samorz¹dem. Wiadomo, mieszkañcy p³ac¹
podatki, gmina nie zbankrutuje, to
mo¿na wydawaæ na najwiêksze
bzdury i p³aciæ za ba³agan latami. Jak
przychodzi co do czego, to winnych
nie ma. A nawet premie s¹.
W odpowiedzi Gmina poda³a, ¿e
PWiK obci¹¿y³ j¹ nale¿noœciami za
wodê i œcieki na nieruchomoœciach
nie stanowi¹cych w³asnoœci Gminy,
ani nie posiadaj¹cej w tych nieruchomoœciach ¿adnych lokali komunalnych (ul. G³owackiego 1-3, 5-7,
Okopowa 10-16, Murarska 17). Ma³o
tego, PWiK ¿¹da, przedstawiaj¹c
faktury, by podatnicy zap³acili tak¿e
za wodê dostarczan¹ do siedziby
„Administratora”!
Jednak zanim sprawa trafi³a do
s¹du, w Urzêdzie Miejskim mia³a
miejsce bardzo ciekawa operacja.
Opisa³a j¹ Komisja Rewizyjna, która
w marcu przyjrza³a siê zaleg³oœciom
za rok 2008. Przypomnijmy, ¿e kwota
35.112 z³ to zaleg³oœæ z 2007 r., nierozliczona miêdzy PWiK a Administratorem po zarz¹dzaniu mieniem komunalnym. Otó¿ PWiK pismem z
30.12.08 r. prosi o dokonanie kompensaty, czyli przeksiêgowania d³ugu Administratora Hanny Janiec
wobec PWiK na Urz¹d Miejski. Jak
ustali³a Komisja, d³ug przeksiêgowano, a PWiK odliczy³ go sobie od
czynszu dzier¿awnego, jaki mia³ zap³aciæ Gminie. Przes³uchiwany przez
Komisjê Rewizyjn¹ skarbnik Gminy

przyzna³, ¿e pismo PWiK pozosta³o
bez odpowiedzi, a Urz¹d nie wezwa³
PWiK do zwrotu niezasadnie pobranej kwoty. Nie by³o te¿ reakcji Urzêdu na bezzasadne przeksiêgowanie
d³ugu.
Komisja Rewizyjna wnioskuje,
by wystosowaæ pismo do PWiK informuj¹ce, ¿e „Urz¹d nie wyra¿a zgody na pokrycie zad³u¿enia p. Hanny
Janiec wobec PWiK, a co za tym idzie
przeksiêgowania faktur na obci¹¿enie Urzêdu Miejskiego, jako ¿e jest
to operacja nieuprawniona, jednostronna, i jak wynika z wczeœniej
prowadzonych kontroli i postêpowañ wyjaœniaj¹cych, zobowi¹zanie
UM wobec p. Janiec polega bardziej
na „domys³ach” i nieuprawnionych
roszczeniach, ni¿ na dokumentach”.
Jak Komisja ocenia dzia³ania
urzêdników? „Beztroska urzêdników w tym przedmiocie jest zadziwiaj¹ca a ignorancja tak daleko id¹ca, ¿e uprawnionym jest stwierdzenie, ¿e nie „reprezentuj¹ interesu
gminy”. I dalej: „Mimo wielogodzinnych prac nad wyjaœnieniem tej
kwestii i koñcowego zdecydowanego stanowiska burmistrza w tej sprawie (dopuœciæ do wyjaœnienia sporu
w s¹dzie), sprawa powróci³a. W
wyniku zmowy PWiK sp. z o.o. a
Administartorem obci¹¿ono Urz¹d
Miasta zobowi¹zaniem Hanny Janiec i nikt z urzêdników nie mrugn¹³
okiem na tê jawn¹ manipulacjê i bezprawie”.
Pytanie – kto w Urzêdzie Miasta
jest „kretem” wydaje siê byæ retoryczne. Odpowiedzialnoœæ za „ry-

cie” w pieni¹dzach publicznych i tak
spada na burmistrza. Tylko on mo¿e
i powinien podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê.
Doœæ ju¿ tej farsy urzêdników, za
któr¹ p³ac¹ mieszkañcy.

Sprostowanie
W Tygodniku £obeskim nr 25 z
23.06.2009 (na stronie drugiej) zamieœciliœcie podziêkowania dla p.
Szy³owicza za pomoc w transporcie
¿ywnoœci dla Caritas-u parafii Runowo. Na dole notatki znalaz³ siê
podpis: Ma³gorzata B³a¿czak - so³tys.
Proszê o sprostowanie tej informacji: so³tysem wsi Cieszyno (niezmiennie od ostatnich wyborów)
jest p. Mariusz Rataj, natomiast p.
B³a¿czak jest zastêpc¹ dyrektora
Caritas w parafii Runowo, ksiêdza
Janusza Kaspera.
Pozdrawiam Filip B³a¿czak
Od Redakcji; dziêkujemy za
sprostowanie i przepraszamy zainteresowane osoby.
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Wodoci¹gi chc¹
skasowaæ Gminê
za prywatne d³ugi
(£OBEZ).
Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i
Kanalizacji w £obzie
zaskar¿y³o gminê £obez
do S¹du, by ta zap³aci³a
zaleg³e rachunki za
osoby prywatne, anawet
za firmê „Administrator”,
która zalega PWiK za
dostawê wody i odbiór
œcieków w lokalu przy
ul. Niepodleg³oœci.
Gmina £obez otrzyma³a w postêpowaniem
upominawczym,
prowadzonym przez S¹d Rejonowy
w £obzie nakaz zap³aty dla PWiK
kwoty 35.112 z³ wraz z ustawowymi
odsetkami oraz kosztami procesu
w wysokoœci 2.873 z³, za pobran¹
wodê i odprowadzone œcieki przez
osoby prywatne, a tak¿e przez firmê „Administrator”, która de facto
mia³a dbaæ o to, by tych d³ugów
nie by³o.
Co najmniej dziwne wydaje siê
postêpowanie PWiK, kieruj¹cego
sprawê przeciwko Gminie, skoro
kwota d³ugu nie dotyczy nale¿noœci
gminy za dostawê wody i odbiór
œcieków do budynków komunalnych, lecz us³ug œwiadczonych
przez Wodoci¹gi do budynków, które nie stanowi¹ w³asnoœci Gminy
oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy.
Wysokoœæ d³ugu, o jaki upomina³a siê spó³ka, wynosi³a 71.927,51

z³ i by³o to zad³u¿enie za okres od 29
grudnia 2006 roku do 31 paŸdziernika 2007 roku. Na wszystkich fakturach, jako nabywca figuruje firma
„Administrator” Zarz¹dca Nieruchomoœci. 31 paŸdziernika 2007 gmina £obez rozwi¹za³a umowê o zarz¹dzanie gminnym zasobem mieszkaniowym z „Administratorem”, a zarz¹dca ze swojej strony dokona³
korekty faktur, wskazuj¹c w miejsce
dotychczasowego nabywcy gminê
£obez, reprezentowan¹ przez „Administratora” Zarz¹dcê Nieruchomoœci Hannê Janiec.
W zwi¹zku z tym Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie skierowa³o do Gminy ¿¹danie
zap³aty w wysokoœci 71.927,51 z³.
31 grudnia 2007 gmina zap³aci³a
36.815,96 z³ za wszystkie us³ugi odnosz¹ce siê do budynków komunalnych oraz czêœciowo za us³ugi, które
PWiK wykona³ dla budynków w czêœci dotycz¹cej lokali komunalnych.
Pozosta³ej kwoty Gmina nie zamierza zap³aciæ, jako ¿e stanowi ona
sumê d³ugów pochodz¹cych z lokali prywatnych.
Z jednej strony PWiK zaliczy³
wp³acon¹ kwotê, jako op³atê za faktury najstarsze, a teraz domaga siê
kolejnej transzy za faktury z ostatniego okresu, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ca³oœæ zaleg³oœci obci¹¿a
gminê. Gmina z kolei wp³aci³a pieni¹dze, zaliczaj¹c je na poczet zobowi¹zañ za lokale komunalne, adzia³anie
PWiK uwa¿a za nieuprawnione, tym
bardziej, ¿e przedsiêbiorstwo ca³kowicie zignorowa³o fakt, ¿e Gmina
udzieli³a pe³nomocnictwa na zawieranie umów w jej imieniu Hannie Ja-

niec tylko na zawieranie umów o dostawê us³ug komunalnych. Ze
wspólnotami mieszkaniowymi i w³aœcicielami budynków zak³adowych
„Administrator” zawiera³ osobne
umowy.
Kuriozalny w tej ca³ej sprawie
jest fakt, i¿ jednym z obiektów, za
który gmina zosta³a zobowi¹zana do
zap³aty (za wodê i œcieki), jest budynek stanowi¹cy siedzibê firmy „Administrator”.
„Budynek przy Niepodleg³oœci
66 i 66/3 stanowi³ lokal u¿ytkowy zajmowany na podstawie umowy najmu przez Hannê Janiec na potrzeby
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej” - czytamy w sprzeciwie
skierowanym przez magistrat do
S¹du Rejonowego w £obzie.
Czy PWiK mo¿e domagaæ siê zap³aty od podmiotu, który nie by³
odbiorc¹ us³ug – zadecyduje s¹d.
Niektórzy radni maj¹ w¹tpliwoœci, czy w ogóle Gmina powinna by³a
p³aciæ za lokale komunalne, skoro
d³ugi powsta³y w okresie administrowania obiektami przez zarz¹dcê
nieruchomoœci, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e obowi¹zkiem administratora by³o dopilnowanie, aby d³ugów
takich nie by³o.
mm
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Burmistrz sprzeda³a dzia³kê pod budowê budynku, teraz chce wykupiæ w nim mieszkania

Nie kupowaæ, a budowaæ
(WÊGORZYNO). Brak
mieszkañ komunalnych
i socjalnych, to temat
dra¿liwy, a przez to
wzbudzaj¹cy wiele
kontrowersji. Nie oby³o siê
bez nich podczas obrad
Rady Miasta. Burmistrz
przedstawi³a ofertê
wykupu lokali
w obiekcie maj¹cym
powstaæ przy
ul. Grunwaldzkiej,
radni zaoponowali i
zaproponowali budowê
obiektu gminnego.
To jest fa³sz pani burmistrz
Ju¿ podczas interpelacji radny
Eugeniusz Ko³odyñski zapyta³ burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynê Karpowicz, dlaczego w sprawie mieszkañ
w³odarz gminy pisze nieprawdê na
internetowej stronie Urzêdu.
– 25 czerwca tego roku niejaki
pan Daniel zapyta³ siê pani o mieszkania komunalne. Udzieli³a pani odpowiedzi, cytujê: „Przedstawi³am
Radzie propozycje wykupu 12 mieszkañ komunalnych w nowobudowanym bloku przy Grunwaldzkiej lub
budowy lokali socjalnych w Po³chowie. Niestety, negatywnie - radni nie
widz¹ takiej potrzeby. Nowe lokale
bêd¹ jak gmina przejmie od PKP MEL
w Runowie i wyremontuje na mieszkania, konkretna data: do 2 lat”.
Pani burmistrz nie przypominam
sobie, abyœmy my, jako radni, otrzymali tak¹ propozycjê, czy aby wysz³a
pani z tak¹ propozycj¹. Jest to fa³sz.
Szczerze mówi¹c nie ¿yczy³bym sobie, jako mieszkaniec tej gminy, ¿eby
takie fa³sze pojawia³y siê na oficjalnej stronie internetowej. To ju¿ przechodzi granice – powiedzia³.
Burmistrz odpar³a, ¿e brak zgody
mog³a wywnioskowaæ ju¿ podczas
komisji, gdy to czêœæ radnych stanowczo okreœli³a siê przeciw takiemu rozwi¹zaniu.

Sk¹d mieszkania na socjalne?
Burmistrz Karpowicz przedstawi³a radnym projekt pozyskania lokali do zasobu komunalnego. Radni
nie mieli zastrze¿eñ odnoœnie przekwalifikowania lokali mieszkalnych
na socjalne, w tym budynek Kopernika 11. Remont tego obiektu ma
zostaæ wykonany do listopada 2009,
za kwotê 300 tys. z³. W bud¿ecie na
ten cel ju¿ na poprzedniej sesji zabezpieczono 280 tys. z³. W latach
2011-2012 budynek MEL w Runowie
Pomorskim ma zostaæ zaadaptowany na lokal mieszkalny, pod warunkiem uzyskania zgody zmiany przeznaczenia za kwotê 15 tys. z³. W
MEL-u do pozyskania jest 9-10 lokali, do remontu we w³asnym zakresie,
z mo¿liwoœci¹ wykupu. Radni zatwierdzili równie¿ wykonanie projektu adaptacji schroniska na lokal
socjalny, gdzie do pozyskania s¹ 3
lokale.
Zgodzili siê równie¿ na wykup
udzia³ów w budynku w Mielnie i
sprzeda¿ nieruchomoœci w drodze
przetargu nieograniczonego za kwotê 10 tys. z³, w 2009 roku, jako zabezpieczenie lokalu dla rodziny Krauze.
Jednak bardzo du¿o kontrowersji wzbudzi³a propozycja burmistrz
wykupu 12 mieszkañ socjalnych w
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22,
w tym jednego lokalu dla osoby niepe³nosprawnej za kwotê oko³o 1.800
tys. z³ . Mieszkania mia³yby byæ wykupione na wiosnê 2010 rok, przy dofinansowaniu do 50 proc. z BGK dla
powierzchni uzyskanej na lokale socjalne.
Przy tym punkcie radni mieli wiele zastrze¿eñ, tym bardziej, ¿e w
£obzie budowany jest budynek socjalny na oko³o 20 mieszkañ za kwotê
1.900 tys. z³.
Burmistrz Wêgorzyna wyjaœni³a,
¿e ju¿ od kilku tygodni pracuje intensywnie nad tym, w jaki sposób rozwi¹zaæ problem mieszkañ socjalnych w zwi¹zku z koniecznoœci¹ remontowania budynku przy ul. Kopernika 11 oraz w zwi¹zku z pismami
od niektórych w³aœcicieli i zarz¹dców o zap³atê odszkodowania za

nierealizowanie wyroków o eksmisjê. PKP ma lokatorów do eksmisji,
¿¹da od gminy lokalu socjalnego,
którego gmina nie ma. PKP ¿¹da wiêc
odszkodowania w wysokoœci 40 tys.
z³ za niedostarczenie lokali socjalnych.
– Przez te lata doszliœmy do takiego momentu, ¿e ten problem nale¿y
rozwi¹zaæ. Jest has³o - budujemy
mieszkania socjalne, by³o wczeœniej
has³o – kupujemy kontenery i rozwi¹zujemy problem, wprowadzaj¹c
do tych lokali rodziny, które nie
p³ac¹ i dewastuj¹ mieszkania. Sprawê kupna kontenerów szybko zweryfikowa³am, poniewa¿ przeczyta³am dosyæ du¿o materia³ów na ten
temat z Goleniowa. By³a to pierwsza
gmina w województwie, która zrobi³a osiedle kontenerowców i dzisiaj
wszyscy wypowiadaj¹ siê, ¿e jest to
siedlisko wszelkich plag. Skomasowano na jednym obszarze rodziny
patologiczne i w tej sposób sytuacji
nie rozwi¹zano. Nie chcia³abym pope³niaæ b³êdów, które pope³nili inni.
Wycofa³am siê z zakupu kontenerów. Chocia¿ jak s³yszê, ¿e o ma³o nie
dosz³o do po¿aru, bo jeden pan po
spo¿yciu alkoholu zostawi³ garnek
na gazie, wyszed³ i o ma³o nie spali³
budynku komunalnego, dosz³am do
wniosku, ¿e jeden-dwa kontenery

nale¿a³oby kupiæ i niektórych wyprowadziæ. Skoro nie potrafi¹ szanowaæ mieszkañ, to niech mieszkaj¹
gdzieœ pod lasem. Myœlê o budowie
lokali socjalnych, b¹dŸ, je¿eli szybko mamy rozwi¹zaæ problem, kupnie
lokali komunalnych. Od kilku lat s¹
dotacje dla gmin, które buduj¹
mieszkania komunalne, b¹dŸ socjalne. Wiele gmin korzysta z tych dotacji, buduje, jak choæby przyk³ad z
s¹siedztwa – gmina £obez, zaadaptowa³a budynek i odda³a kilkanaœcie
mieszkañ socjalnych. Pieni¹dze s¹
dostêpne. Od ubieg³ego roku jest
propozycja dla gmin, ¿e mog¹ kupowaæ mieszkania komunalne i dostan¹ dotacje pod warunkiem, ¿e z
posiadanego zasobu komunalnego
wy³¹cz¹ tak¹ sam¹ powierzchniê na
mieszkania socjalne. St¹d pojawi³
siê pomys³, by zaproponowaæ radnym kupno mieszkañ komunalnych.
Dyskutowaliœmy to na komisji, nie
spotka³o siê z aprobat¹ radnych komisji. Przewidywa³am, ¿e mo¿e ciê¿ko bêdzie to przeprowadziæ dalej.
Opinia by³a taka – dlaczego mamy
kupowaæ, lepiej budowaæ. Budowaæ
owszem mo¿emy, ale gdy wynajmiemy firmê, to te¿ nie wybuduje ona
gminie za darmo, tylko za cenê z narzutem zysku. Zawsze ten metr kwadratowy bêdzie kosztowa³, bo nikt za
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darmo gminie nie wybuduje. Teraz
siê wszystko nawarstwi³o. Naciski
wszystkich instytucji nadzoruj¹cych, inspekcji budowlanych, które
ka¿¹ wyprowadzaæ ludzi na bruk, bo
budynek nie nadaje siê do zamieszkania. W tej chwili jesteœmy w takiej
sytuacji, ¿e naciskani przez inspekcje budowlane musimy podj¹æ dzia³ania. Mo¿emy podj¹æ decyzjê –
budujemy. Potrwa to dwa lata, projekt, decyzja, przetarg. Mo¿emy wybudowaæ budynek socjalny, dyskutowaliœmy lokalizacjê w Po³chowie,
s¹ tam trzy budynki piêtrowe popegeerowskie, jest tam dzia³ka gminna,
s¹ media, wiêc mo¿na tam budowaæ
budynek socjalny. Pojawi³a siê na
komisji inicjatywa radnych, aby zobaczyæ w terenie, co mo¿emy przej¹æ
na lokale. Pojechaliœmy do Runowa.
Otrzymaliœmy propozycjê od PKP,
by gmina przejmowa³a to, co PKP ma
do zbycia. Obejrzeliœmy budynek
MEL-u, schronisko i stolarniê. Projektanci ze Stargardu obejrzeli stolarniê, opinia jest negatywna – budynek jest zagrzybiony, ca³kowicie
zrujnowany. Praktycznie nadaje siê
do rozbiórki i nale¿a³oby budowaæ
od nowa. W stosunku do pozosta³ych budynków mo¿na spróbowaæ i
zyskaæ decyzjê o zmianie przeznaczenia. Mo¿e byæ trudno, bo id¹ tam
tory kolejowe. Drgania i ha³as mo¿e
uniemo¿liwiæ zasiedlenie takiego
budynku. Gdy projektanci dostan¹
zlecenie, to wykonaj¹ tak¹ decyzjê.
Upiera³abym siê tylko przy kupnie
lokalu dla osoby niepe³nosprawnej.
Mamy tak¹ rodzinê w budynku komunalnym, gdzie nie ma mo¿liwoœci
przeróbki mieszkania, aby ta osoba
mia³a dostêp do ³azienki. Jedyn¹
mo¿liwoœci¹ jest przeprowadziæ tê
rodzinê do kupionego mieszkania –
wyjaœni³a burmistrz.
Radny Jan Mazuro wyjaœni³, ¿e
komisje pojecha³y w teren. Jego zdaniem komisje nie wiedz¹, czy obiekty
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mog¹ spe³niaæ warunki do zamieszkania.
– Mówi pani, ¿e budynki MEL-u
s¹ przy torach. Praktycznie ca³a Runowska jest przy torach. Rozmawialiœmy te¿ o mo¿liwoœci budowy budynku socjalnego na terenie Po³chowa. Mo¿e to tak tanio nie bêdzie,
ale tej wartoœci szczegó³owej na dzisiaj nie mamy. Gdy doszed³ temat
wykupu 12 lokali w budynku sztandarowym, to lepiej budujmy swój
budynek. Na temat jednego lokalu
mo¿na swoje zdanie zmieniæ, ta budowa bêdzie jeszcze jakiœ czas trwa³a. By³y w¹tpliwoœci co do budynku
w Mielnie, ale pani burmistrz nas
przekona³a – powiedzia³.
Radny E. Ko³odyñski –zwróci³
uwagê, ¿e czynsze w nowych mieszkaniach bêd¹ bardzo wysokie.
– To jest nowy budynek, tam
czynsz nie bêdzie wynosi³ 150 z³, nawet przy 50 m.kw. Zapewne byliby to
ludzie niezbyt zamo¿ni, których nie
staæ by by³o na zap³acenie tego
czynszu. 12 rodzin z hukiem ustawia
siê w kolejce do OPS po wszelkiego
rodzaju zasi³ki, dop³aty do mieszkañ.
To nie jest problem kupna, bo kupiæ
sobie mo¿na, ale co póŸniej? Rozumiem, ¿e PBO-Grinbud jest developerem. Wystawi³ mieszkania na
sprzeda¿, okreœli³ kwotê 4 tys. z³ za
m.kw. Sprzedaliœmy dla PBO-Gringud dzia³kê za okreœlon¹ kwotê. Rzekomo kwota taka ma wp³yw na cenê
jednostkow¹ mieszkania. Wspania³y prezent dla developera, lepszego
by siê nie spodziewa³, ¿e sprzedaj¹cy mu dzia³kê kupi od niego mieszkania. Gdyby o tym dowiedzieli siê inni
developerzy, to hurtem by do Wêgorzyna ci¹gnêli. Uwa¿am, ¿e owszem,
pamiêtajmy o mieszkaniach socjalnych, ale nie o komfortowych mieszkaniach. A jak ju¿ mamy ten problem
rozwi¹zaæ, to budujmy mieszkania
socjalne, a nie kupujmy od kogoœ,
kto sprzedaje mieszkania na rynku,

jako komercyjne mieszkania – powiedzia³.
Burmistrz Wêgorzyna zaoponowa³a, ¿e na kupno mieszkañ jest dofinansowanie, a kupuje siê zawsze
od developera bez wzglêdu na nazwisko w³aœciciela firmy. Developer
te¿ wygra³by przetarg, gdyby gmina
og³osi³a go na budowê obiektu.
Przewodnicz¹ca Rady Monika KuŸmiñska zauwa¿y³a jednak, ¿e cena
wynosi³aby wówczas 1.500 z³/m.kw.
Burmistrz wyjaœni³a równie¿, ¿e
nowe mieszkania zasiedlone by³yby
przez rodziny, które dotychczas nie
mia³y zad³u¿eñ w lokalach komunalnych i o te lokale szczególnie dba³y.
W ca³ym zasobie nastêpuje rotacja,
a mieszkania o najgorszym standardzie przekwalifikowywane zostaj¹
na socjalne.
– W informacjach przedstawionych radnym, pos³ugiwa³am siê cenami firm buduj¹cych takie obiekty,
za 1 m.kw. ceny wychodz¹ po 1450.
Zaczêliœmy to analizowaæ. Budynek
klocek, bez mediów, brak piwnic.
Gmina musi wybudowaæ komórki na
opa³. Nie mo¿e byæ to budynek ze
wspóln¹ kot³owni¹, bo nikt potem nie
p³aci za ogrzewanie. Ka¿dy lokal musi
mieæ swój piec. Zaczêliœmy analizowaæ, ile mo¿e kosztowaæ wybudowanie komórek na opa³ dla takiego bloku. Wysz³o, ¿e cena dojdzie do 2 tys.,
a mo¿e wiêcej, bo trzeba uzbroiæ i
wszystko urz¹dziæ – powiedzia³a.
Radna Jadwiga Kamiñska mia³a
w¹tpliwoœci dotycz¹ce rotacji w zasobie komunalnym.
– Powiedzia³a pani, ¿e bêdzie rotacja i bêdzie ok. Z dzia³alnoœci komisji mieszkaniowej ostatnimi czasy
wcale nie wychodzi, ¿e temu, kto
p³aci, zamieniacie gorsze mieszkania
na lepsze. Nie bêdê podawa³a przyk³adów, bo zaraz bêdê wzywana do
s¹du. Nazwisk równie¿ nie wymieniê. Najpierw przenosi siê rodzinê do
wysokich standardów, a potem nagle robi siê dwóch bezrobotnych i
stoi w kolejce w OPS. Sprawa wykupu od developera mieszkañ, to super
sukces, powinien developer burmistrza na rêkach nosiæ za coœ takiego
– powiedzia³a radna.
Kupno, to absurd
– Przewodnicz¹ca Rady Monika KuŸmiñska podkreœli³a, ¿e cz³onkowie komisji wraz z burmistrz Wêgorzyna nie wizytowali pomieszczeñ stolarni. Jednak ona wraz z wiceprzewodnicz¹cym Rady Janem
Szymko byli oprowadzani przez
przedstawiciela PKP wewn¹trz
obiektu.
– Nie widzieliœmy tam jakichœ zagrzybieñ. W naszej opinii by³y to pomieszczenia solidne, nadaj¹ce siê na
pomieszczenia socjalne. Jak wiemy,
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socjalne to maj¹ byæ straszaki dla
osób, które nie p³ac¹. Maj¹ byæ o
obni¿onym standardzie. Dziwiê siê,
¿e otrzymaliœmy opiniê, ¿e nic nie
mo¿na tam zrobiæ.
– Ju¿ wczeœniej dawa³am propozycjê, aby rodzinê z osob¹ niepe³nosprawn¹ przenieœæ do pomieszczeñ
OPS, a OPS do pomieszczeñ obecnej
biblioteki, poniewa¿ by³a koncepcja,
¿e biblioteka przeniesie siê do Gimnazjum. Niestety pani burmistrz
swoj¹ decyzj¹ otworzenia Pracowni
Oœwiatowo-Kulturalnej zmieni³a
ca³y pomys³ i zosta³o tak, jak jest.
– Wykup 12 lokali w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej jest dla mnie
wielkim absurdem i nieporozumieniem. Przypomnê tylko protokó³
Komisji Rewizyjnej, gdzie komisja,
badaj¹c sprawê sprzeda¿y dzia³ki
nieruchomoœci Grunwaldzka 22 wyci¹gnê³a pewne wnioski, z którymi
burmistrz siê nie zgadza³a, ale wnioski chyba by³y dobre. Uwa¿am, ¿e
pani burmistrz mia³a przemyœlany
tok dzia³añ. Wiemy jak by³o od samego pocz¹tku. Pamiêtamy jak przyprowadzi³a pani pana Je¿a na sesjê,
podczas której Rada mia³a wyraziæ
zgodê na zbycie nieruchomoœci
Grunwaldzka 22. To by³a pierwsza
sesja, na której przedstawi³a pani
projekt Radzie. Nie by³ nawet zbytnio zainteresowany. Zreszt¹ jak mo¿na mówiæ o osobie ju¿ jako w³aœcicielu, skoro to mia³o byæ wszystko w
przetargu? Pan Je¿ nie zd¹¿y³ z wp³aceniem wadium, to pani uniewa¿ni³a
przetarg tylko po to, aby ten pan to
kupi³. Inwestor nie by³ zbyt zainteresowany, ale skoro mo¿na by³o zrobiæ
plan dzia³ania, ¿e póŸniej siê odkupi
te mieszkania, to wtedy zainteresowanie wzrasta. £obez buduje budynek socjalny ponad 800 m.kw. Koszt
budowy budynku socjalnego wynosi oko³o 1.900 tys. z³, wojewoda
dok³ada 550 tys. z³. Koszt 1 m.kw. po
dofinansowaniu wynosi 1350 z³.
Proszê nie mówiæ, ¿e gdybyœmy sami
budowali budynek, to by³aby taka
sama kwota, co od developera –
powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna nie zgodzi³a siê z opini¹, ¿e gdy sprzedawa³a
dzia³kê, wiedzia³a, ¿e dziœ zaproponuje kupno mieszkañ.
– Przewidzia³am po¿ar w Kamieniu Pomorskim? Przewidzia³am, ¿e
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ka¿e nam w ci¹gu kilku
miesiêcy wyremontowaæ barak?
Proszê nie robiæ ze mnie cudotwórcy. Rzecznik dyscypliny bud¿etowej
wszystkie wnioski Komisji Rewizyjnej oddali³ i mnie uniewinni³ – powiedzia³a burmistrz.
Burmistrz nie odnios³a siê tylko
do cen mieszkañ w £obzie, które
buduje gmina w centrum miasta.mm
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Dyrektor zawali³a

Komendant zobowi¹za³ siê zwróciæ czêœæ zakupów

Przekroczyli bud¿et,
wynagrodzenia nie bêdzie
(DOBRA). Podczas czerwcowych obrad Rady Miasta przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej El¿bieta
Owsiñska przedstawi³a wynik kontroli zakupów dokonanych w maju
przez komendanta OSP Dobra i prezesa OSP Tucze. Komisja rewizyjna stwierdzi³a, ¿e czêœæ zakupów
by³a bezzasadna.
Komisja Rewizyjna wraz z burmistrz gminy, skarbnikiem, prezesem
OSP Tucze i komendantem OSP
Dobra spotkali siê w urzêdzie, gdzie
stwierdzono, ¿e podczas zakupów

(WÊGORZYNO). Gimnazjum oraz Szko³a Podstawowa
w Wêgorzynie przyst¹pi³y do
projektu
„Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów
o utrudnionym dostêpie do
edukacji ze szkó³ w Województwie Zachodniopomorskim oraz przeciwdzia³anie
patologii i agresji poprzez pozaszkolne zajêcia sportowe.
Okaza³o siê, ¿e Szko³a w Runowie Pomorskim nie z³o¿y³a
wniosku.
W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki istnieje mo¿liwoœæ pozyskania znacznych œrodków finansowych na zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum
oraz Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. W ramach projektu odbêd¹
siê zajêcia maj¹ce na celu zapobieganie agresji s³ownej i fizycznej na terenie szko³y i poza ni¹, pomoc w rozwijaniu umiejêtnoœci spo³ecznych i
psychologicznych, reagowanie w
sytuacjach rozpoznania pierwszych
prób zachowañ ryzykownych. Cel
zrealizowany zostanie przy pomocy
jednolitego programu profilaktycznego - zajêcia psycho-edukacyjne
dla uczniów. W wyniku realizacji
projektu zostan¹ przeszkoleni nauczyciele, zostanie zakupiony
sprzêt sportowy oraz odbywaæ siê
bêd¹ zajêcia sportowe raz w tygodniu przez 2 godziny dla grupy 25.

osobowej. Liderem projektu jest
Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna w Szczecinie. Gmina Wêgorzyna przystêpuje
do projektu jako Partner. Projekt
bêdzie realizowany od 1 wrzeœnia br.
do 31 sierpnia 2010 r. Ca³kowity
koszt projektu wynosi 989.620 z³.
Gmina Wêgorzyno jako Partner nie
wnosi wk³adu w³asnego.
Podczas sesji rady miejskiej okaza³o siê, ¿e Szko³a Podstawowa w
Runowie Pomorskim nie z³o¿y³a
wniosku, tote¿ jej uczniowie nie
bêd¹ mogli skorzystaæ z dodatkowych zajêæ.
- Dzisiaj rozmawia³em z pani¹
podinspektor Sylwi¹ Pyszn¹. Do 27
kwietnia szko³y podstawowe mia³y
czas na z³o¿enie wniosku. Termin
zosta³ przed³u¿ony do 29 kwietnia.
Ówczesna dyrektor El¿bieta Ciochoñ takiego wniosku nie z³o¿y³a.
Warto byæ i w tej sprawie dociekliwym, tak jak by³a pani wczeœniej,
wyci¹ga³a pani z³otówki, grosze.
Tutaj po raz kolejny pani Ciochoñ
nie z³o¿y³a wniosku. By³a jeszcze
dyrektorem mia³a pani pe³nomocnictwo. Pozosta³e szko³y otrzyma³y
dwie godziny zajêæ przez 10 miesiêcy, jedna grupa z SP w Wêgorzynie,
druga z Gimnazjum. Potem pani powie, ¿e ma pani problem ze Szko³¹
Podstawow¹ w Runowie, ze œrodkami finansowymi – powiedzia³ radny
powiatowy i nauczyciel szko³y w
Runowie Pomorskim Józef Drozdowski.
mm

Wiêcej na jêzyk polski
(£OBEZ – gmina). Bardzo s³abe wyniki matur z jêzyka polskiego i z matematyki spowodowa³y,
¿e podczas sesji Rady Miasta radny Marek Rokosz zaapelowa³, aby
w przysz³ym roku szkolnym go-

dziny dyrektorskie przeznaczyæ
w³aœnie na te przedmioty. Wniosek ten jest tym bardziej zasadny,
¿e od przysz³ego roku matematyka bêdzie obowi¹zkowym przedmiotem na maturze.
mm
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zosta³ przekroczony bud¿et. W
zwi¹zku z tym komendant zobowi¹za³ siê zwróciæ czêœæ zakupów, w tym
ubrania ochronne na kwotê 3.531 z³,
OSP Dobra zrezygnuje z zakupu
pompy za 10 tys. z³, a komendant
miejsko-gminny nie bêdzie pobiera³
wynagrodzenia w wysokoœci 3.5
tys. z³. Zrezygnowano równie¿ z
wymiany bram gara¿owych.
W zamian bêdzie wykonane
ocieplenie sufitu w gara¿u i wymiana
dwóch okien w gara¿u od strony
ulicy Ofiar Katynia.
op

Policjanci w nowych
mundurach

Od 2 lipca br. policjanci Ruchu Drogowego KPP w £obzie
zaczêli pe³niæ s³u¿bê w nowych
modelach munduru. Mundury
bêd¹ sukcesywnie wydawane
wszystkim policjantom.
Na zdjêciu sier¿. Renata
Gorna i post. Jacek Masiubañski w nowych uniformach (kp)

tygodnik ³obeski 7.07.2009 r.

Bunt w Starogardzie

Chc¹ odwo³aæ so³tysa
i Radê So³eck¹
Do naszej redakcji
wp³ynê³o pismo
mieszkañców
Starogardu £obeskiego,
wsi w gminie Resko,
którzy domagaj¹ siê
odwo³ania przed
terminem so³tysa i Rady
So³eckiej. Pismo, w
formie wniosku, zosta³o
skierowane do
burmistrza Reska,
Arkadiusza
Czerwiñskiego. Poni¿ej
prezentujemy g³ówne
zarzuty skierowane pod
adresem wiejskich
przedstawicieli.
Lista zarzutów jest d³uga.
Mieszkañcy zarzucaj¹c swoim
przedstawicielom, so³tys Cecylii
Degler i Radzie So³eckiej (Józef
Leœniak, Maria Gajewska i Jan
Czachurski), ¿e „w okresie urzêdowania doprowadzili do tego, ¿e
budynek dawnej ochotniczej stra¿y po¿arnej wraz z kortem do tenisa ziemnego i placem zabaw zosta³ sprzedany prywatnemu w³aœcicielowi, a w zamian wieœ nie
dosta³a nic”. Mieszkañcy zauwa¿aj¹, ¿e w innych miejscowoœciach ochotnicze stra¿e dzia³aj¹
prê¿nie, a im odebrano szansê na
rozpoczêcie takiej dzia³alnoœci,
sprzedaj¹c budynek. Budynek po
starym biurowcu, w którym
mo¿na by³o utworzyæ klub, zosta³
zburzony, ale zosta³y wystaj¹ce
fundamenty. Wyposa¿enie po
biurowcu zosta³o przekazane do
£osoœnicy, bo „so³tys nic nie jest
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potrzebne”. M³odzie¿ zamiast
graæ na korcie, spêdza czas w
barze. We wsi nie ma ani jednej
³awki i zaledwie 2 – 3 kosze na
œmieci – wyliczaj¹ braki.
Kolejne zarzuty dotycz¹ bezpieczeñstwa dzieci; w œrodku wsi
znajduje siê basen przeciwpo¿arowy, od wielu lat niezabezpieczony, w którym „lêgn¹ siê
¿mije”. Jak zauwa¿aj¹ autorzy
wniosku – so³tys i cz³onkowie
Rady So³eckiej przechodz¹ obok
bardzo czêsto, ale nie przeszkadza im to, bo nie maj¹ ma³ych
dzieci. Plac zabaw jest ubogi i
zniszczony. Pytaj¹ – dlaczego
so³tys nie wyst¹pi³a o jego doposa¿enie. Dodaj¹, ¿e nie wyst¹pi³a
równie¿, o co wnioskowali rok
temu, o przejêcie terenu po zburzonej stodole, bo tam widzieliby
teren rekreacyjny.
S¹ zarzuty pod adresem pracowników interwencyjnych, a
raczej z³ego zarz¹dzania nimi i
brakiem nadzoru. Odnosz¹c siê
co ca³ego so³ectwa, podaj¹, ¿e
mieszkañcy Sosnowa, Mostowa i
Krosina w ogóle nie widuj¹ pani
so³tys. W Krosinie, z terenu by³ego PGR po deszczach gnojowica
p³ynie strumieniami w kierunku
ujêcia wody dla tych miejscowoœci. Konkluduj¹, ¿e „so³tys i rada
so³ecka ¿yj¹ swoim ¿yciem, nie
maj¹ kontaktu ze œrodowiskiem i
los wsi ich nie interesuje”. Apeluj¹, by so³tys i rada przestali udawaæ, ¿e pracuj¹ na rzecz wsi i by
rozliczyli siê z tego, czego dokonali.
Pod wnioskiem podpisa³o siê
prawie trzystu mieszkañców. Teraz ruch nale¿y do burmistrza
Reska, który musi uruchomiæ
procedurê odwo³ywania so³tysa i
Rady So³eckiej.
KAR

Bêdzie karpiówka
(£OSOŒNICA). Ju¿
zosta³ og³oszony
przetarg na wymianê pokrycia dachowego tutejszego
koœcio³a p.w. Ducha
Œwiêtego. Czas wykonania remontu
zaplanowano na
po³owê wrzeœnia.
W tej wsi po³o¿onej 13 km od
Reska, znajduje siê koœció³ filialny
pw. œw. Ducha z XV w. Zbudowany
jest z kamienia narzutowego, zabytek zarejestrowany jest pod numerem 522 z 22.12.1965 r. Przywilej wpisania do rejestru zabytków wi¹¿e siê
z bardzo szczegó³owymi wytycznymi konserwatora zabytków odnoœnie jakichkolwiek remontów na
obiektach zabytkowych. By³ czas,

gdy to parafianie, pragn¹æ ratowaæ
koœcio³y pokrywali dachy blach¹.
Obecnie taka praktyka nie ma najmniejszych szans powodzenia, a
konserwator zabytków skazuje jedyn¹ z mo¿liwoœæ – najdro¿sz¹ na
rynku dachówkê karpiówkê. Jednak
w £osoœnicy nie wystarczy jedynie
wymieniæ blachê na dachówkê. Prace zwi¹zane z wymian¹ pokrycia
dachowego ³osoœnickiego koœcio³a
obejmuj¹ m.in.: rozebranie pokrycia
dachowego z blachy, rozebranie rynien i rur spustowych, wymianê elementów konstrukcyjnych dachu i
belek stropowych, wymianê ³acenia
dachu i dopiero potem pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹ karpiówk¹ w ³uskê i za³o¿enie nowych
rynien i rur spustowych.
Materia³y ju¿ zosta³y zakupione,
a poœród nich m.in. a¿ 13 tys. szt.
karpiówki, folia, g¹siory, preparat
ogniochronny.
Dach ³osoœnickiego koœcio³a ma
powierzchniê 271 m.kw.
mm

ISO dla magistratu
³obeskiego
(£OBEZ). We wrzeœniu ubieg³ego roku Urz¹d Miejski w £obzie
rozpocz¹³ wdra¿anie systemu ISO.
Certyfikat to przede wszystkim
zmiana postawy urzêdników wobec
osób przychodz¹cych do urzêdu –
zaprzestanie traktowania ludzi jako
petentów, a traktowanie jako klientów. To nie tylko zmiana nazwy, ale i
postawy urzêdnika wobec osoby
przychodz¹cej do urzêdu.
Norma ISO nak³ada na Urz¹d

obowi¹zki, dziêki którym wymaga siê
od jednostki samorz¹dowej postawy przyjaznej i otwartej, a obs³uga
jest rzetelna i profesjonalna.
Po 10 miesi¹cach audyt potwierdzi³ zgodnoœæ pracy urzêdu z norm¹
ISO. Urz¹d Miejski w £obzie sta³
siê kolejnym w Polsce, który mo¿e
poszczyciæ siê posiadaniem certyfikatu ISO 9001:2001. Oficjalne
przyznanie certyfikatu ISO odbêdzie siê w trakcie obchodów „Dni
£obza 2009”
op

Na prawach szeœciolatków
(RESKO). Radni podjêli uchwa³ê
w sprawie ustalenia op³aty za œwiadczenia publicznego Przedszkola w
Resku. Oznacza to nadanie takich

samych praw dzieciom piêcioletnim,
realizuj¹cym program nauczania pocz¹tkowego, jak maj¹ zwolnione z
op³at dzieci szeœcioletnie.
mm
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Jak mali przestêpcy
(DOROWO). Mówi
siê, ¿e dzieciñstwo
to czas magiczny,
do którego wracamy przez ca³e ¿ycie
i czerpiemy z doœwiadczeñ zebranych w okresie dzieciñstwa. Mówi siê,
¿e nie ma dyskryminacji, a dzieci s¹
najwy¿sz¹ wartoœci¹. Dzieci z Dorowa coœ wiedz¹ na
ten temat i niekoniecznie maj¹ dobre
zdanie o doros³ych,
bynajmniej nie o
wszystkich....
Otrzymaliœmy sygna³, ¿e w Dorowie (gmina Resko) trwa konflikt, który zosta³ nazwany wojn¹ o dzieci.
Spór wywi¹za³ siê pomiêdzy wiêkszoœci¹ rodziców z Dorowa, a rodzin¹ mieszkaj¹c¹ blisko przystanku
autobusowego. To tam w³aœnie spotykaj¹ siê dzieci i m³odzie¿ i tam spêdzaj¹ swój czas. Z racji tego, ¿e nie
ma w wiosce miejsca, w którym mog³yby siê spotykaæ, za plac zabaw
wybra³y sobie skrzy¿owanie. To z
kolei doprowadza do ci¹g³ych interwencji policji. Interwencje zaœ do
tego, ¿e dzieci na widok funkcjonariuszy uciekaj¹ do domów. Stró¿e
prawa odbierani s¹ nie jako przyjaciele, a wrogowie.
Obecna sytuacja, to wynik narastaj¹cego konfliktu. Obecne ju¿
mamy wspominaj¹, ¿e gdy one by³y
dzieæmi by³y traktowane tak samo
przez starsze pokolenie rodziny, z
któr¹ obecnie skonfliktowana jest
wieœ. Tym razem jednak rodzice postanowili broniæ praw swoich dzieci
i interweniowaæ. Dzieci o swoje prawa te¿ zaczê³y walczyæ. Miesi¹c
temu napisa³y petycjê do burmistrza
Reska Arkadiusza Czerwiñskiego o
miejsce do zabawy, albo chocia¿ materia³y budowlane, zebra³y pod petycj¹ 96 podpisów i zanios³y do
Urzêdu. Niestety, petycjê wrzuci³y
do skrzynki... i œlad po niej zagin¹³.
Postanowi³y jednak ponowiæ swoj¹
proœbê o miejsce do zabawy w po-

niedzia³ek. Aby rozwi¹zaæ konflikt,
rodzice zorganizowali spotkanie w
pi¹tek po po³udniu. Gdy przyjechaliœmy, na przystanku ju¿ czekali rodzice z dzieæmi, po chwili zjawi³a siê
radna Wies³awa B¹k, so³tys Iwona
Wawrzyniak oraz policja. Burmistrz
nie dojecha³.
Przyczyn¹, dla której rodzice postanowili zorganizowaæ spotkanie,
jest brak miejsca do zabawy dla dzieci. Chcieli uzyskaæ odpowiedŸ na
wiele swoich pytañ i w¹tpliwoœci, a
przede wszystkim – gdzie ich dzieci
maj¹ siê bawiæ, zanim powstanie plac
zabaw i sala. Obecne miejsce pod
budowê nie nadaje siê do celu, bowiem jest na nim gruz. Tam w pierwszej kolejnoœci potrzebny jest ciê¿ki
sprzêt, który wyrówna³by teren.
Dopiero wówczas rodzice mogliby
cokolwiek przygotowaæ dla swoich
milusiñskich.
W Dorowie by³a kiedyœ œwietlica. W 2007 roku gmina rozpoczê³a
nawet jej remont. Po jego zakoñczeniu mia³a przyst¹piæ do wykonania
placu zabaw. Remontowi mia³y byæ
poddane œciany zewnêtrzne i fundamentowe, w których nale¿a³o zlikwidowaæ pêkniêcia i uzupe³niæ ³awy
fundamentowe. Œwietlica sta³a na
podmok³ym gruncie, tote¿ ³awy by³y
zalane. Dach i strop mia³y byæ rozebrane i wykonane nowe konstruk-

cje, mia³a byæ zrobiona nowa instalacja i kot³ownia. Sala jednak zawali³a siê podczas remontu. Obecnie
plac, na którym sta³a, jest zaroœniêty, a chaszcze kryj¹ w sobie gruz. W
tym roku mia³a rozpocz¹æ siê budowa nowej œwietlicy wraz placem zabaw, ale zmar³ projektant i jego obowi¹zki przejêli inni jako dodatkow¹
pracê. To wi¹¿e siê z przed³u¿eniem
czasu wykonania zadania. Budowê
zaplanowano na rok przysz³y. Prócz
tego placu gmina nie posiada innego na terenie wsi.
– Obiecali, ¿e bêdzie plac zabaw
i kafejka internetowa i takie ró¿ne
rzeczy, ale pojawi³ siê jakiœ problem
z projektantem. Mogli ju¿ daæ spokój
z sal¹ i zrobiæ jakieœ porz¹dne boisko, ¿eby dzieci mog³y pokopaæ w
pi³kê chocia¿, ogrodziæ teren wysok¹ siatk¹, ¿eby pi³ka nie wypad³a
na drogê, ani nikomu do ogródka –
mówi³ jeden z ojców, który przyby³
na spotkanie.
Mieszkañcy wyjaœnili, ¿e póki
by³a sala, to dzieci tam chodzi³y, ale
to równie¿ przeszkadza³o s¹siadom.
– Oni kiedyœ byli w Kole Gospodyñ Wiejskich i rz¹dzili t¹ sal¹. Czuli
siê, ¿e to jest ich w³asnoœæ i ¿e do
nich nale¿y. Czasy siê zmieni³y. Ludzie za³o¿yli sobie sklep. Wiêksze
pomieszczenie udostêpnili dzieciom. Ci sklepikarze chcieli wyremontowaæ salê i udostêpniæ dzie-

ciom. Nie uda³o siê. Sklepikarz zrezygnowa³ z tego sklepu, sala by³a
otwarta, dzieci z ró¿nych wiosek
chodzi³y i rozrabia³y. Ich zdaniem to
nasze dzieci j¹ zdewastowa³y i zawali³y. A ile razy dzieci tam malowa³y,
sprz¹ta³y, robi³y tyle, ile mog³y. Mia³y szafy, fotele, wszystko mia³y –
dodaje jedna z matek.
Prawo Kalego
W Dorowie jest oko³o 50. dzieci
i ca³y czas przybywa. Narasta równie¿ problem pomiêdzy wsi¹ a rodzin¹ mieszkaj¹c¹ obok przystanku.
- Mieszkam tu od dziecka i ten
problem ca³y czas istnieje. Przy policji dzieci zosta³y wyzwane, ¿e s¹ z
rodzin patologicznych i od wieœniaków. Ta pani od d³u¿szego czasu ju¿
wydzwania na policjê. Teraz zaczê³o
siê od tego, ¿e dzieci zje¿d¿a³y na
deskorolce od bramy koœcio³a w dó³
na krzy¿ówkê. Ona ma ma³e dzieci,
które te¿ zje¿d¿aj¹ samochodzikiem z
tej górki. Mamy to sfilmowane. Policja to widzia³a i chcia³a zarekwirowaæ
telefon, córka siê wystraszy³a i
schowa³a – opowiada ojciec jednej z
córek.
– Tutaj jeŸdzi bardzo ma³o samochodów, w³aœciwie tylko my do pracy i od czasu do czasu jakiœ samochód przejedzie. Dzieci bawi¹ siê na
szerokim odcinku drogi. Oczywiœcie
nie mog¹ tego robiæ w œwietle prawa,
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nie mog¹ te¿ niczego na jezdni rysowaæ. Jednak dzieci tej pani mog¹,
kupuje im kolorow¹ kredê i jej dzieci
maluj¹ – twierdzi jedna z mieszkanek.
Rodzice nie wierz¹ w to, ¿e konflikt zakoñczy siê wraz z budow¹
œwietlicy i placu zabaw. S¹dz¹, ¿e
bêdzie trwa³ nadal z tego wzglêdu, ¿e
plac gminny mieœci siê blisko skrzy¿owania, przy którym mieszka rodzina skonfliktowana ze wsi¹.
– Dzieci bêd¹ krzyczeæ. Co to jest
za zabawa bez krzyku i œmiechu? A to
im przeszkadza. Przeszkadzaj¹ im nasze dzieci. Ten plac musia³by byæ na
jakimœ neutralnym miejscu, gdzieœ
na uboczu, ale dzieci tam nie pójd¹.
One musz¹ bawiæ siê w centrum
uwagi. Za naszymi dzia³kami s¹ ugory i mo¿na by wykosiæ trawê, ale tamto miejsce by³oby kar¹ dla nich.
Wychodzi na to, ¿e dzieci musz¹
spêdziæ wakacje na w³asnych podwórkach.
Boisko pod bocianim gniazdem
Dzieci, chc¹c mieæ jakikolwiek
k¹cik dla siebie, wykorzysta³y plac
koœcielny. Ktoœ im po¿yczy³ taczkê,
w której wozi³y piach z odleg³ej o pó³
kilometra ¿wirowni, ktoœ inny pomóg³ postawiæ bramki, ktoœ pomaga³
wykosiæ trawê. Okaza³o siê, ¿e
komuœ nie s¹ potrzebne stare meble,
które pos³u¿y³y jako materia³ do
budowy ³awek. Ktoœ jeszcze poradzi³ dzieciom, w jaki sposób nale¿y
wykonaæ miejsce na ognisko, by nie
spowodowaæ po¿aru. Dlaczego doroœli sami nie wykonali placu dla
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swoich dzieci? Jak t³umacz¹ - w ten
sposób dzieci mog³y siê czegoœ nauczyæ, a przede wszystkim poszanowania miejsca. Okaza³o siê jednak, ¿e
szacunku do cudzej pracy powinni
nauczyæ siê równie¿ starsi.
– Zabronili nam tutaj, pójdziemy
na przystanek i te¿ bêdzie Ÿle, bo
bêdzie za g³oœno. Pod bocianim
gniazdem sami sobie zrobiliœmy. Ze
¿wirowni woziliœmy piach, ¿eby to
wyrównaæ, jedn¹ bramkê sobie sami
zrobiliœmy, miejsce na ognisko,
³aweczki. Ale jak nam tu wszystko
zaczêli psuæ, to mieliœmy dosyæ.
Mieliœmy jeszcze raz te ³awki robiæ,
ale nie. Tyle siê napracowaliœmy, a
nam nasz¹ pracê ktoœ zniszczy³.
Przyje¿d¿aj¹ z innych wiosek i robi¹
sobie tu imprezy. Przyszliœmy, zobaczyliœmy butelki po piwie i pe³no
wiader. Pocz¹tkowo mieli imprezê
gdzie indziej, a potem przyszli tutaj
dewastowaæ. Nie mieli drzewa, to
po³amali nasze ³awki i wrzucili do
ogniska. W tym liœcie do burmistrza
napisaliœmy, aby nam da³ materia³y
budowlane, to sobie sami wszystko
zrobimy – mówi Kamila.
Gdzie maj¹ siê bawiæ?
Zastanawiaj¹c siê przynajmniej
nad tymczasow¹ lokalizacj¹ dla miejsca do zabaw dla dzieci, mieszkañcy
wymienili teren agencyjny, na którym znajduje siê bruk. Tam jednak
równie¿ potrzebny by³by ciê¿ki
sprzêt, aby zaroœniêty bruk odkryæ.
Nie wiedzieli te¿, czy mo¿liwe by³oby skorzystanie z niego.

Pilnie poszukuj¹ nowego miejsca do zabawy dla dzieci, tym bardziej, ¿e dzieñ wczeœniej by³a interwencja policji, która zaczê³a spisywaæ dzieci.
– Okaza³o siê, ¿e nie mog¹ graæ,
nie mog¹ ha³asowaæ, nie mog¹ nic.
My siê rozeszliœmy, a ich dzieci z tej
górki zaczê³y sobie zje¿d¿aæ. Konflikt trwa od dawna, teraz siê zaostrzy³, jest wzywana policja na nasze dzieci. My nie podarujemy teraz.
Dzieci s¹ wyzywane od debili, od
idiotów, syn by³ popychany przez
tego pana ostatnio. Starszy syn
stan¹³ za bratem w obronie, to go
wyzwa³, zeszmaci³, nie popuœcimy –
mówi jedna z mam.
Na miejsce przyjechali policjanci. Mieszkañcy mieli do nich wiele
pytañ, miêdzy innymi zwi¹zanych z
miejscem zabaw ich pociech. Mundurowi wyjaœnili, ¿e nie wolno im siê
bawiæ na drodze publicznej.
– Œwietlica mo¿e byæ za dwa lata.
Nam chodzi o jakikolwiek plac, aby
zabraæ st¹d dzieci i ¿eby skoñczy³y
siê zg³oszenia. Bo teraz jest taka
sytuacja, ¿e gdy dzieci zobacz¹ policyjny wóz, to uciekaj¹ do domów jakby piorun w nie trafi³ – t³umaczy mieszkaniec wsi.
Jakie prawo?
Rodzice maj¹ równie¿ ¿al do policji. Uwa¿aj¹, ¿e jest jednostronna.
Dosz³o do tego, ¿e dzieci uciekaj¹ w
panice do domów ju¿ na sam widok
radiowozów.
– Nikt nam nie wierzy, policja
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przyje¿d¿a na interwencjê i ich s³uchaj¹, nie nas. Przy policjancie zosta³am wyzwana od g³upich, od wieœniaczek, a pan policjant nic. Wiêc
spyta³am siê czy on to s³yszy – opisuje zdarzenie jedna z mieszkanek
Dorowa.
Rodzice podkreœlali równie¿, ¿e
wyzywane s¹ ich dzieci. Mieszkanka
Dorowa, z któr¹ skonfliktowana jest
wiêksza czêœæ spo³ecznoœci, w³¹czy³a siê w dyskusjê.
– My nie zabraniamy bawiæ siê,
graæ w pi³kê na skrzy¿owaniu. Ale
pi³ka jest ci¹gle w moim ogródku,
ci¹gle mi tam biegaj¹. Zwracam rodzicom uwagê, rodzice z buzi¹ na
mnie, ¿e czepiam siê ich dzieci. Zostawiam pi³kê w domu i mówiê do
nich, aby mama przysz³a po ni¹. Nie
mogê iœæ do ¿adnej mamy, bo mnie z
b³otem zmiesza, za przeproszeniem.
Czy ja zrobiê dzieciom boisko? Ja nie
zabraniam im bawiæ siê. Tam jest ca³e
popegeerowskie podwórko, nie da
siê kupiæ, wynaj¹æ? Dopóki ja mia³am klucz od œwietlicy, to ta œwietlica
jako tako by³a. Odk¹d odda³am klucz
zniszczyli ³¹cznie z pod³og¹, powyrywali wszystko. Taka jest m³odzie¿
teraz i dzieci. Zbieram papierki tutaj,
zabraniam wyrzucaæ pude³ka plastikowe, zamiatam na przystanku. Ja tu
po prostu mieszkam. Dbam o swoj¹
posesjê, widaæ zreszt¹ jak wygl¹da
moja posesja, dbam o to, aby nie le¿a³y plastikowe butelki, aby nie
wrzucali mi kamieni do ogródka, tych
którymi rysuj¹. Specjalnie nasypywali do butelek plastikowych piach
i rzucali – to na druty, to do mojego
ogródka. Ja sobie takich rzeczy nie
¿yczê. I to siê musia³o tak skoñczyæ,
jak siê skoñczy³o dzisiaj. Nie wiem
jak to rozwi¹¿¹, niech sobie rodzice
rozwi¹zuj¹... Wypisuj¹ na przystanku na moj¹ mamê. Wytrzymywa³am
do tej pory, zadzwoni³am na policjê.
Pan dzielnicowy ju¿ w tamtym roku
mia³ zg³aszane podobne incydenty.
W tym roku to siê powtórzy³o i dlatego tak siê skoñczy³o, jak siê skoñczy³o. Nie broniê siê im bawiæ, tylko
niech mi nie dokuczaj¹. Pan dzielnicowy trochê wie. Nie ¿yczê sobie
tego. I jeszcze pytanie. M¹¿ idzie z
koœcio³a, a nieletnie dzieci filmuj¹
go, zdjêcia sobie robi¹, wolno robiæ
komuœ zdjêcia? Odnowi³am sobie
budynek, syneczek jednego pana
rzuca mi kamienie na dach. Nie zrobi³am tego dla czyichœ dzieci. Nie
wiem, mo¿e robi¹ to z zazdroœci, ¿e
jest ³adnie. Teraz bêdê notowaæ
wszystkie incydenty – powiedzia³a.
– W dyskusjê w³¹czy³ siê stró¿
prawa, który wyjaœni³, ¿e sytuacjê tê
jest bardzo ³atwo rozwi¹zaæ.
– Wystarczy, ¿e zjawi siê pani u
nas na posterunku, ka¿dy jeden policjant od nas przyjmie zawiadomienie o zniszczeniu mienia, wska¿e
pani kto to by³ i ewentualnie wska¿e
pani jakichœ œwiadków... cd. na str. 10
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...i sprawê przeœlemy do s¹du –
powiedzia³.
– Dorota, jedna z dziewcz¹t, wyjaœni³a jednak, ¿e nie by³o nigdy
sytuacji, w której dzieci mia³yby iœæ
po rodziców.
– Raz zjechaliœmy z tej górki, a
pani dzieci ca³y czas zje¿d¿aj¹ – powiedzia³a.
– Mieszkanka Dorowa wraz z
mê¿em dopytywali, czy zgodne z prawem jest wykonywanie zdjêæ w miejscu publicznym.
– M¹¿ wraca z koœcio³a, a dziecko
filmuje go, zdjêcia robi i mówi – „filmujê go, zdjêcia robiê” – nie zaczepia go? Nie prowokuje go? Zaczepia! Po co zaczepia? Na skrzy¿owaniu nie pozwolê graæ. Moje dziecko
pod moj¹ opiek¹ bêdzie zje¿d¿aæ –
powiedzia³a.
– Zdjêcia mo¿na wykonywaæ w
miejscach publicznych, nie mo¿na
ich bez zgody upowszechniaæ, a do
tego nie dosz³o.
– Ludzie jeszcze d³ugo dyskutowali miêdzy sob¹ przywo³uj¹c ró¿ne
incydenty i zdarzenia, jakie mia³y
miejsce. A to oskar¿enie o kradzie¿,
gdy skradziona rzecz le¿a³a na miejscu, a to pretensje, ¿e ktoœ g³oœniej
zaœmia³ siê, krzykn¹³, a dzieci robi¹
zdjêcia. Jeden z policjantów zauwa¿y³, ¿e ka¿dy przecie¿ by³ dzieckiem,
ka¿dy siê bawi³ i ka¿dy chcia³ mieæ
wyznaczone w tym celu miejsce.
Zaapelowa³ wiêc, aby zamiast poszerzaæ konflikt – postaraæ siê poszukaæ wspólnego rozwi¹zania tej
trudnej sytuacji.
Dzieci karaæ za to,
¿e s¹ dzieæmi?
Policjanci poprosili, aby doroœli
doszli do porozumienia z dzieæmi, bo
w wyniku wzajemnej z³oœliwoœci
bêd¹ otrzymywaæ mandaty. Rodzice
jednak nie wierz¹ w dobr¹ wolê s¹siadów i uznaj¹, ¿e nawet jeœli dzieci
bêd¹ w miarê cicho, to policja i tak
bêdzie wzywana.
– Chcemy unikn¹æ takiej sytuacji,
¿eby dzieci karaæ. Dzieci karaæ za to,
¿e s¹ dzieæmi? - spyta³a jedna z matek.
– Konflikt stara³a siê za³agodziæ
radna W. B¹k t³umacz¹c, ¿e dzieci
maj¹ swój urok i nie mo¿na ich karaæ
za to, ¿e s¹ dzieæmi. Zwracaj¹c siê do
mieszkanki Dorowa, stoj¹cej w opozycji do wiêkszoœci wsi, powiedzia³a, ¿e i ona powinna przymkn¹æ oczy
na niektóre sprawy.
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– Nie to jest wa¿ne, ¿e coœ wpadnie do pani do ogrodu, tylko jeœli
jakieœ dziecko wpadnie pod samochód, to dopiero bêdzie rozpacz.
Pani te¿ powinna troszkê siê powstrzymaæ – powiedzia³a.
– Dziadek jednej z dziewczynek,
Stanis³aw Wójtowicz, wyt³umaczy³,
¿e skoro s¹siedzi dra¿ni¹ dzieci, to
dzieci robi¹ im na z³oœæ.
– Ona nam robi na z³oœæ i my jej te¿
na z³oœæ robimy. Nie damy popychaæ
siê! Nie damy siê! – powiedzia³a
Kamila.
– Moje dziecko ma g³oœny
œmiech. Zosta³o wyzwane od debili,
od chorych itd. Policjant powiedzia³,
¿e jeœli temu panu nie odpowiada ten
œmiech, to dzieci maj¹ byæ cicho.
Rêce opadaj¹. Nie wolno siê œmiaæ?
To by³o troszkê dalej i w domu. To
by³a 21. godzina. Cisza jest od 22.00.
To dlaczego? A ona, ¿e moja córka
jest g³upia i chora, ¿e siê tak œmieje.
I co? Policja przyjedzie i córka mandat dostanie? - pyta³a jedna z s¹siadek na informacjê, ¿e policja mo¿e
byæ wzywana ka¿dorazowo, gdy
mieszkañcom Dorowa nie podoba
siê zachowanie dzieci. Policjanci jednak zaznaczyli, ¿e za nieuzasadnione
wezwania te¿ ponosi siê konsekwencje.

Wyjaœnili równie¿, ¿e jeœli dzieci
zosta³y wyzwane, to rodzice mog¹
z³o¿yæ sprawê w s¹dzie.
Mandatem nie mo¿na jednak karaæ rodziców za œmiech dziecka, albo
za zabawê w wyznaczonym miejscu.
Przy tym wszystkim nie nale¿y zapominaæ, ¿e dzieciñstwo to czas, w którym odkrywa siê otaczaj¹cy œwiat,
doznaje prze¿yæ i wzruszeñ, to czas
zawi¹zywania siê przyjaŸni, które
czêsto trwaj¹ do koñca ¿ycia. To
wówczas kszta³tuje siê kodeks towarzysz¹cy czêsto a¿ do koñca. My
doroœli powinniœmy byæ w kontakcie ze swoim dzieciñstwem, z tym, co
najbardziej twórcze, spontaniczne i
nie powinniœmy zapominaæ co wówczas dla nas by³o wa¿ne, bo to my
kszta³tujemy rozwój dzieci, wp³ywamy na ich odbiór œwiata dzisiaj i w
przysz³oœci. Ka¿da przemoc s³owna
zastosowana wobec dzieci kiedyœ
zaowocuje. Jeœli bêdziemy je poni¿aæ, zaczn¹ myœleæ, ¿e s¹ niczym,
jeœli zgodnie z nauk¹ Janusza Korczaka bêdziemy traktowaæ ich na
równi – stan¹ siê pe³nowartoœciowymi ludŸmi w pe³ni odpowiadaj¹cymi za swoje czyny. Wybór nale¿y
do nas. Obra¿any ma³y cz³owiek
bêdzie zachowywa³ siê tak samo
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wobec osób obra¿aj¹cych – bo to
my dajemy im przyk³ad.
Wizyta u burmistrza
W poniedzia³ek u burmistrza Reska zjawi³a siê delegacja. Tym razem
osobiœcie przedstawili sprawê. Arkadiusz Czerwiñski zrozumia³ sytuacjê,
wiedz¹c, ¿e w tej wsi tak naprawdê nie
chodzi tylko o plac zabaw. Trwaj¹cy tu
od dawna konflikt nie rokuje na szybkie rozwi¹zanie. W tym roku, jak obieca³, bêdzie wyrównany plac, wykoszona trawa i postawione urz¹dzenia placu zabaw.
Bo przecie¿ dzieci, podobnie jak
doroœli, maj¹ prawo do wypoczynku,
czasu wolnego, zabawy, co gwarantuje im Konwencja o Prawach Dziecka. Ta sama Konwencja nakazuje
pañstwu popieraæ prawo dziecka do
wszechstronnego uczestnictwa w
¿yciu kulturalnym i artystycznym
oraz tworzeniu w³aœciwych i równych sposobnoœci dla dzia³alnoœci
kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania
czasu wolnego. Z kolei Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia dziecku prawo ¿¹dania od
organów w³adzy publicznej ochrony
przed przemoc¹, okrucieñstwem,
wyzyskiem i demoralizacj¹.
mm
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NASI MIESZKAÑCY

Wspomnienia
z wycieczki na Kresy
Zbigniew Harbuz

Stowarzyszenie
Kuropatniczan
w dniach 22 - 27
czerwca 2009 roku
zorganizowa³o autokarow¹ wycieczkê
do miejscowoœci
Kuropatniki, w powiecie Brze¿any,
obecnie na Ukrainie.
Uczestnikami byli dawni mieszkañcy tej miejscowoœci, w której siê
urodzili i mieszkali oraz ich potomkowie urodzeni ju¿ po wojnie, mieszkaj¹cy w ró¿nych miejscowoœciach
powiatu ³obeskiego. Kilka osób do³¹czy³o z Polski, a nawet ma³¿eñstwo
ze Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy pochodzili miêdzy innymi z takich miast jak: Dar³owo, Bytom Odrzañski, Gostynin, Stargard Szczeciñski, Szczecin, Szczecinek i Œwinoujœcie. Ogó³em w wyciecze bra³o
udzia³ 47 osób. Trasa przejazdu liczy³a w jedn¹ stronê ponad tysi¹c
kilometrów, przez Kalisz Pomorski,
Pi³ê, Poznañ, £ódŸ, Kielce, Opatów,
Rzeszów, Przemyœl, Medykê, Lwów
i Brze¿any. Pierwszy nocleg zorganizowano w Przemyœlu. Jeszcze po
przyjeŸdzie by³a okazja, by zwiedziæ
pobie¿nie miasto.
W ramach poznania Brze¿an pochodziliœmy po centrum, a ja z kilkoma osobami udaliœmy siê na miejscowy cmentarz. Co roku uczestniczê w
spotkaniach by³ych mieszkañców
Brze¿an, na które przyje¿d¿a mieszkanka tego miasta pani Hurko i dlatego j¹ odwiedzi³em w domu. By³a
ona aktywn¹ dzia³aczk¹ przy utworzeniu parafii w koœciele farnym, zamienionym przez w³adze rosyjskie
na halê sportow¹. Nastêpny dzieñ
przeznaczono na wyjazd do wsi
Buszcze, aby zobaczyæ ruiny zabytkowego koœcio³a, w którym zamordowanych zosta³o wielu Polaków.
Napad nast¹pi³ 22 stycznia 1944 roku
i zginê³o ponad 20 osób, a 11 zosta³o
rannych.
W po³udnie w Kuropatnikach
odby³ siê odpust. W tym dniu przybyli na uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ w
odbudowanym koœciele tak¿e

mieszkañcy wsi, gdy¿ koœció³ jako
patrona mia³ œwiêtego Jana. Mszê
odprawili wspólnie: Jan Kuc – proboszcz parafii Brze¿any, do której
nale¿y koœció³ w Kuropatnikach,
ksi¹dz jednej z s¹siednich parafii g³ówny celebrans Mszy, ksi¹dz jednej z s¹siedniej parafii, ksi¹dz obrz¹dku greko-katolickiego oraz
ksi¹dz Karol Wójciak – proboszcz
parafii rzymsko-katolickiej przyby³y
z grup¹ wycieczkow¹ z Wêgorzyna.
Podczas Mszy poœwiêcono dwie
figury – œw. Franciszka i œw. Antoniego, przywiezione z Polski przez
dawnych mieszkañców Kuropatnik.
Figury ustawiono przy o³tarzu. Koœció³ od 1945 roku jest opuszczony.
Gdy w Brze¿anach odzyskano koœció³ farny, to o³tarz z Kuropatnik
przeniesiono do miasta. Obecnie
znowu znajduje siê w Kuropatni-

kach. O³tarz ten, oko³o 10 lat przed
wojn¹, wykona³a firma mieszcz¹ca
siê w Przemyœlanach.
Nieca³e dwa dni przeznaczono na
zwiedzanie zabytków Lwowa. Zwiedzaliœmy starówkê z przewodniczk¹.
Obejrzeliœmy kilka koœcio³ów i cerkwi, a tak¿e budynek opery. Byliœmy
na Cmentarzu £yczakowskim i
Cmentarzu Orl¹t Lwowskich.
Ze Lwowa udaliœmy siê do miasteczka Wielkie Mosty, gdzie proboszczem jest pochodz¹cy ze Lwowa ks. Igor Kurzyd³o. Rosjanie koœció³ przebudowali na piekarniê.
Ksi¹dz przyst¹pi³ do odbudowy.
Aktualnie wybudowano œcianê wejœciow¹ z krzy¿em u góry. Ma³e pomieszczanie przystosowano do celów liturgicznych. Reszta œcian nie
posiada ani wystroju, ani dachu.
Wewn¹trz znajduje siê wielki pojem-

nik metalowy, pe³no ró¿nych fragmentów instalacji metalowych i drutów. Na pocz¹tku ksi¹dz przedstawi³
historiê koœcio³a, oprowadzi³ po ruinach. Potem wraz z ksiêdzem Karolem odprawiona zosta³a Msza œwiêta, a nastêpnie by³a okazja na rozmowy z mieszkañcami. Po kolacji w miejscowej restauracji póŸnym wieczorem wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Wspomnê jeszcze o dwóch zaistnia³ych faktach, których nie mo¿na
by³o przewidzieæ. Jedna sprawa to
awaria autobusu w Brze¿anach; zasz³a koniecznoœæ skorzystania z autobusu PKS w Jaros³awiu. Druga
spraw¹ by³ brak wody w kranach w
Wielkich Mostach i obs³uga restauracji mia³a problem z przygotowaniem posi³ków i to opóŸni³o nasz
dojazd do granicy.

Prywatne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w £obzie
informuje, ¿e s¹ wolne miejsca na rok szkolny 2009/2010

Prywatne Szko³y w £obzie
og³aszaj¹ rekrutacjê na rok szkolny 2009/2010:
W systemie dziennym

W systemie zaocznym

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie (m³odzie¿owe)
- Technik Mechanik (4 letnie)
- Technik Informatyk (4 letnie)

Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Technik administracji, semestr I
- Technik BHP, semestr I i III
- Technik Prac Biurowych, semestr I i III

£obez, ul. Armii Krajowej 25, tel. 091 397 31 90

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie poszukuje nauczycieli do przedmiotów:
jêzyk polski, matematyka, geografia, jêzyk angielski, informatyka, fizyka, biologia.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt. Tel. 0913973190; kom. 510057484;
e-mail: uslugiedukacyjne@wp.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

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

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

ROLNICTWO

Mieszkanie H. Sawickiej, 80 mkw.
Okna PCV, c.o. gazowe, pom. gospodarcze, parter, du¿y taras, ogrodzone. Cena 180 tys. Tel. 886-631138.
Mieszkanie w Dalnie 3-pokojowe
zamieniê na mniejsze, najlepiej 2pokojowe w Dalnie lub £obzie, tel.
782488695 po godz. 17-tej.
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

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Cerkwicy,
w³asnoœciowe, trzy pokoje, 82
mkw., gara¿, pom. gosp., piwnica,
cena
155000
z³,
kontakt:
0607801086.

Sprzedam biurko o wym. 120cm
x70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.
Biurko du¿e, kolor czarny + Calvados tanio sprzedam. Tel. 501 894
828.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez ul. Warcis³awa2. ( kierunek na Dalno). Tel. 091 937 59
24, 505 972 167.

Powiat gryficki
Sprzedam szczeniêta – boksery.
Tel. 605 058 356.
Przyjmê gruz, szlakê ziemiê, darñ.
Tel. 501 234 596.

Region

Powiat œwidwiñski

Sprzedam
prasê
roluj¹c¹
„Flass”.Podbierak 120, siatka,
sznurek. Termicznie sprawna. Tel.
660 010 540.

Poszukujê pilnie mieszkania do
wynajêcia w Po³czynie-Zdroju.
Kontakt: 693 913 102.

Sprzedam prasê roluj¹c¹ New Holland 644. Siatka, sznurek. Szer.
podbieraka
180.
Termicznie
sprawna. Tel. 660 010 540.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 85 mkw., 4
pokoje w Z³ocieñcu, okna PCV, co –
gaz, kominek. Tel.607 150 867.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w
centrum Z³ocieñca. Tel. 607 150 867.

Region
Mieszkanie 4 pokojowe 74,5 mkw.
w centrum Szczecina (ul. Jagielloñska) sprzedam. Tel. 609 934 601.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Skoda Felicia combi,
rok prod. 1997, 1.3 benzyna, 2 komplety nowych opon. Cena 3900 z³.
Tel. 501 894 828.

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Sprzedam wyposa¿enie baru
z mo¿liwoœci¹ dalszego prowadzenia dzia³alnoœci. Tel. 781933-521. Cena do negocjacji.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

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

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza 37 mkw. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie nad bankiem. 3 pokojowe, kuchnia, ³azienka, garderoba. Niski czynsz. Tel.
783 102 900.

tygodnik ³obeski 7.07.2009 r.

Powiat drawski

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi transportowe. Tel. 509 355
071.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Poœciel hotelowa; rêczniki, szlafroki; sprzeda¿, tel. 513444015.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê – wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

MATRYMONIALNE

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

PRACA
Powiat œwidwiñski
Dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma
polska FM zachêca do wspó³pracy
w marketingu wielopoziomowym
„MLM”.Zadzwoñ: 601 088 446.

DRUKARNIA
Tel./fax
0913973730

tygodnik ³obeski 7.07.2009 r.
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NietrzeŸwi kieruj¹cy nadal zagra¿aj¹
W dniu 30.06.2009 r. na drogach
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie cztery osoby kieruj¹ce
pojazdami, bêd¹ce pod wp³ywem alkoholu.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 11.15 w £obzie, przy ul.
Bema. Kieruj¹cy Samochodem marki
Opel Kadet Les³aw G. mia³ 0.44 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu. Nastêpny kieruj¹cy samochodem marki Ford Eskort Marian K.
zosta³ zatrzymany przez policjantów o godz. 20.15 na drodze Sienno
Dolne - Rogowo, tym razem kierowca mia³ 0.14 mg/l. Kolejny kieruj¹cy
zosta³ zatrzymany o godz. 21.05, na
drodze Borkowo Wielkie - Siedlice.
Kieruj¹cy rowerem Tadeusz N. mia³
0.40 mg/l. Ostatni z kieruj¹cych zosta³ zatrzymany o godz. 21.35 w
£obzie przy ul. S³owackiego. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy samochodem marki Citroen, Romuald M. mia³ 0.26
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Rowerzysta na zakazie
W dniu 29 czerwca br., o godz. 0.40
w £obzie, na ulicy Niepodleg³oœci,
policjanci z Komendy Powiatowej w
£obzie zatrzymali Mateusza G., który kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu - 1,09 mg/l. Rowerzysta z³ama³ tak¿e sadowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów, który wyda³ S¹d
Rejonowy w £obzie.
W³amanie do piwnicy
W okresie od 28 do 29 czerwca br. w
Dobrej, przy ul. S³onecznej, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê
do piwnicy, poprzez wy³amanie skobla
w drzwiach wejœciowych. Sprawca z
piwnicy skrad³ kosiarkê spalinow¹ o
wartoœci 759 z³, na szkodê Krystyny
W.
NietrzeŸwi rowerzyœci plag¹ powiatu
³obeskiego
Dzieñ 1 lipca br. by³ kolejnym, gdzie
³obescy policjanci zatrzymali czworo
nietrzeŸwych rowerzystów. Praktycznie nie ma dnia, w którym nie dochodzi do zatrzymania kieruj¹cych rowerem, bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu.

Zapewne mo¿na postawiæ sobie
pytania, czy w naszym rejonie tak
du¿o osób pije alkohol, a nastêpnie
wsiada na rower, czy te¿ nasza policja
jest tak skuteczna w ich ujawnianiu i
zatrzymywaniu. Tylko w ostatnim
tygodniu na terenie powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali 12 nietrzeŸwych rowerzystów oraz 4 pijane osoby kieruj¹ce samochodem. Sytuacja
taka mo¿e budziæ wielki niepokój
wœród naszego spo³eczeñstwa i bior¹c
pod uwagê, jakie zagro¿enie stwarzaj¹ te osoby, jest to ze wszech miar
zasadne. Zastanawiaj¹cy jest równie¿
fakt, i¿ osoby te zupe³nie nie zdaj¹
sobie sprawy, jakie stwarzaj¹ zagro¿enie, a równoczeœnie wydaje siê, ¿e
nie bior¹ pod uwagê p³yn¹cych z takiego postêpowania konsekwencji.
Wystarczy przypomnieæ, ¿e za takie
przestêpstwo grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolnoœci, a czêsto dochodzi do ich pope³nienia w tak zwanej
recydywie.
Policjanci coraz czêœciej otrzymuj¹
nakazy s¹dowe zatrzymania takich
osób i odwiezienia ich do zak³adów
karnych. Za to wszystko najwiêksze
koszty ponosi jednak spo³eczeñstwo,
które jest zmuszone utrzymywaæ takie
osoby podczas odbywanych kar. Dlatego jako policjanci apelujemy o chwilê
zastanowienia siê przed podjêciem decyzji o kierowaniu pojazdem pod
wp³ywem alkoholu, nawet jego najmniejsza iloœæ w naszym organizmie
mo¿e staæ siê przyczyn¹ tragedii na drodze.
Pe³ni¹c s³u¿bê w ostatni¹ niedzielê mia³em okazjê zaobserwowaæ,
¿e do komendy zg³osi³y siê a¿ cztery
osoby, które zwróci³y siê z proœb¹ o
dobrowolne poddanie ich badaniu
stanu trzeŸwoœci, gdy¿ poprzedniego dnia spo¿ywa³y alkohol i nie
chcia³y usi¹œæ za kierownicê, bêd¹c
pod jego wp³ywem. Taka postawa
mo¿e budziæ jedynie nadziejê, ¿e
œwiadomoœæ spo³eczna roœnie i opisanych powy¿ej przypadków bêdzie coraz mniej. Zachêcamy
wszystkich kieruj¹cych do przyjœcia
do nas i poddaniu siê takiemu badaniu
w razie watpliwoœci, to nic nie kosztuje, a zyskujemy pewnoœæ, i¿ nie
dzia³amy przeciwko prawu oraz
¿yciu i zdrowiu innych u¿ytkowników drogi.

Burmistrz Dobrej Og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku po³o¿onym we wsi Wojtaszyce 28, gmina Dobra, wraz z udzia³em w gruncie
dzia³ki nr 168/1.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
Lokal mieszkalny nr 1 w budynku 28 we wsi Wojtaszyce, gmina
Dobra po³o¿ony na dzia³ce nr 168/1 o pow. 2276 m2- wraz z udzia³em do
260/1000 czêœci w budynku mieszkalnym i gospodarczym oraz dzia³ce
gruntowej. Lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 54,17m2, sk³ada
siê z dwóch pokoi, kuchni. ³azienki z wc i spi¿arki, usytuowany jest na
parterze / pierwsza kondygnacja/z przynale¿n¹ piwnic¹ oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP gmina Dobra jako zabudowa mieszkaniowa. Posiada urz¹dzon¹
ksiêgê wieczyst¹ nr 18960 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 29.07.2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
03 sierpnia 2009r., rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 535.
BURMISTRZ Barbara Wilczek
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Wakacje z kajakiem
(RESKO) W dniu 27
czerwca m³odzie¿ z
Reska oraz osoby
zaproszone bra³y udzia³
w sp³ywie
zorganizowanym przez
druha Stanis³awa
Tomalê oraz druha
Daniela Kaœków.

By³ to ju¿ kolejny sp³yw w tym
roku organizowany przez tych
dwóch obie¿yœwiatów. Zorganizowali go z myœl¹ o m³odzie¿y, ale nie
tylko, wœród osób zaproszonych
byli te¿ turyœci z USA.
Sp³yw liczy³ sobie 28 ochotników. Jego trasa zaczyna³a siê w
miejscowoœci £agiewniki, a koñczy³a siê w miejscowoœci Lisowo,
w gminie P³oty. Sam sp³yw mia³
przebieg niezwykle radosny i obfi-

towa³ w ró¿nego rodzaju niespodzianki, takie jak bliskie spotkania
z drzewami niektórych uczestników sp³ywu, czy te¿ wymiana kajaka dokonana przez innych uczestników w Resku. Po wymianie sp³yw
by³ kontynuowany do miejscowoœci Rze¿yno, gdzie odby³o siê
ognisko i tradycyjne pieczenie
kie³basek.
Po posi³ku uczestnicy ruszyli
dalej, mierz¹c siê z rozlewami w Taczakach i Lisowie. Tu mia³y miejsce
ró¿nego rodzaju zabawne zdarzenia,
takie jak wywrotki najbardziej op³ywanych, czy te¿ nietrafione zejœcia

na l¹d – uczestnicy sp³ywu wiedz¹,
o czym mowa.
Wieczorem wróciliœmy do Reska,
gdzie na zakoñczenie zrobiliœmy grilla,
tak samo radosnego, jak i ca³y sp³yw.
Organizatorzy dziêkuj¹ za okazan¹ pomoc piekarni panów Sobczaka i Bujnowskiego, p. Janowi Michalczyszynowi, p. Rados³awowi
Kulczewskiemu oraz pozosta³ym
osobom, które uczestniczy³y w realizacji sp³ywu. Jako wspó³organizator
zapraszam równie¿ wszystkich na
nastêpny sp³yw, który odbêdzie siê
19 lipca. Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Daniel Kaœków

Mistrzostwa Polski Juniorów w S³upsku

Marcin Grynkiewicz na 400 metrach poni¿ej 47 sek.
Od pi¹tku do niedzieli (35 lipca) w S³upsku
rozgrywane by³y
Mistrzostwa Polski
Juniorów w Lekkiej
Atletyce. Jedn¹ z
najwiêkszych gwiazd
tych zawodów by³
Marcin Grynkiewicz.
Marcin Grynkiewicz, który w tym
sezonie uzyska³ ju¿ bardzo dobry
rezultat – 47.00 sek. (czwarty wynik
na listach europejskich), zosta³ tegorocznym Mistrzem Polski na 400 m
z czasem 46.94 sek.
Srebrnym medalist¹ zosta³ Andrzej Jaros z Agrosu Zamoœæ, z czasem 46.97 sek, a br¹zowym - Tomasz
Kwiatkowski z RKS £ódŸ - 47.60.
Teraz Marcina czeka zgrupowanie
kadry Polski w Gdyni i wylot na Mistrzostwa Europy Juniorów, które
odbêd¹ siê w dniach 23 - 26 lipca w
Nowym Sadzie. Trzymamy kciuki i
czekamy na wyniki.
(r)

POLICJA
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WAKACYJNY PATROL w powiecie - bawi i uczy
W Radowie Ma ym

Radowo Ma³e by³o kolejnš miejscowoœciš jakš w dniu 01.07.2009
r. odwiedzi³ Wakacyjny Patrol zorganizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Na poczštek policjanci spotkali
siê z dzieæmi na terenie osiedla, gdzie
prowadzili gry i zabawy dla najm³odszych. G³ównym ich tematem by³y
bezpieczne zabawy wakacyjne nad
wodš, bezpieczne zachowanie siê na
drodze. Funkcjonariusze oznakowali kilkanaœcie rowerów, które zostanš
wprowadzone do policyjnej kompu-

terowej bazy danych i w razie utracenia bêdzie mo¿liwe ich szybsze odnalezienie. Nastêpnie dzieci wyjecha³y z policjantami na drogê Radowo Ma³e – £obez, gdzie prowadzono wspólnš kontrolê kierowców, a
kierujšcy byli wynagradzani za
dobrš jazdê cukierkiem a za z³e zachowanie na drodze, karani plasterkiem cytryny. Na miejscu dzieci
odwiedzi³ Wójt Gminy Radowo
Ma³e, p. Józef Wypijewski, który
jest jednym z fundatorów ulotek,
nagród dla dzieci podczas Wakacyjnego Patrolu.

Odwiedza wiejskie
wietlice w Zajezierzu,
Zagórzycach i Wysiedlu

Wakacyjny Patrol ³obeskiej policji w dniu 30 czerwca wyruszy³ ponownie w drogê. Tym razem cel jaki
postawili sobie policjanci, by³o odwiedzenie dzieci ze œwietlic wiejskich.
Funkcjonariusze trafili do miejscowoœci Zajezierze, Zagórzyce i

Wysiedle. Dzieci miêdzy innymi mia³y okazjê poznaæ pracê policjantów
na drodze wspólnie kontroluj¹c kierowców, oznakowaæ rowery. Ponadto prowadzono pogadanki na temat
bezpiecznego zachowania siê
na drodze, w³aœciwego wyposa¿enia rowerów. (kp)

Nastêpnie w godzinach popo³udniowych patrol przeniós³ siê do
miejscowoœci Resko, gdzie na placu zabaw znajduj¹cym siê na osiedlu, tzw. blokowisku, zaprosi³ do
zabawy wszystkie dzieci. Wystarczy³a tylko chwilka, aby z trójki
dzieci, które w tym czasie samotnie
siê tam bawi³y, zrobi³o siê nagle

oko³o 50., nie licz¹c rodziców, którzy równie¿ wyszli, aby zobaczyæ
co siê sta³o. Tutaj równie¿ policjanci uczyli poprzez zabawê. Odje¿d¿aj¹c musieli przyrzec dzieciom, ¿e jeszcze do nich wróc¹,
gdy¿ - jak same mówi³y - bardzo
siê nudz¹, a to by³ ich jeden z ciekawszych dni wakacji.
(o)

W obzie i Resku
W dniu 2 lipca br. w £obzie, w centrum miasta,
policjancizorganizowali kolejny punkt, w którym
prowadzili akcjê WAKACYJNY PATROL.
Tym razem do udzia³u w nim zaprosili miejscowych harcerzy. Pomagali oni miêdzy innymi policjantom w
rozdawaniu ulotek promuj¹cych bezpieczny wypoczynek, prowadzili ry-

sunkowe konkursy dla dzieci. Harcerze bardzo chêtnie uczestniczyli równie¿ w prowadzonej kontroli kierowców, którzy byli pouczani o w³aœciwym zachowaniu na drodze.
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Sarmata œwiêtuje awans do IV ligi

W Dobrej wielka feta pi³karska
(DOBRA) Wielu mieszkañców
Dobrej ma powód do dumy.
Ich dru¿yna, z ma³ego
miasteczka, awansowa³a
do IV ligi, pokonuj¹c
zespo³y z du¿o wiêkszych
miast. Teraz bêd¹
wystêpowaæ na stadionach
Goleniowa, Drawska
Pomorskiego i Koszalina
i zapewne wielu
mieszkañców tych
miejscowoœci bêdzie pytaæ
– a gdzie ta Dobra jest.
Teraz siê dowiedz¹. Ale to nie
tylko sukces stricte pi³karski; to w
du¿ej mierze tak¿e sukces organizacyjny i wychowawczy, a wiêc taki, o
jaki w sporcie chodzi. Z tego wzglêdu Sarmacie nale¿¹ siê szczególne
s³owa uznania.
20 czerwca na uroczystym podsumowaniu sezonu stawili siê licznie zawodnicy, dzia³acze, kibice oraz
zaproszeni goœcie. Ponad sto osób,
co poœwiadcza, ¿e klub to nie tylko
zawodnicy, ale wytworzona wokó³
niego pewna kultura sportowa;
identyfikacja i uczestnictwo.
Wœród zaproszonych goœci byli
miêdzy innymi burmistrz Barbara
Wilczek (czêsty kibic na meczach),
sponsorzy klubu, radni Rady Miejskiej oraz dyrektorzy tutejszych
szkó³. Zebrani wys³uchali podsumowania sezonu wyg³oszonego przez
burmistrz oraz prezesa klubu Antoniego Kontowicza. Gratulacje i podziêkowania dla zawodników i prezesa z³o¿yli dyrektorzy szkó³ - panowie Krzysztof Motyliñski i Janusz

£ukomski. Ka¿dy zawodnik, sponsor
i cz³onek zarz¹du otrzyma³ pami¹tkowe zdjêcie ca³ej dru¿yny. Zosta³y
równie¿ zaprezentowane nowe koszulki zakupione przez firmê SAMBA, w których zawodnicy Sarmaty
bêd¹ walczyæ na IV ligowym froncie,
natomiast urz¹d miejski zasponsorowa³ nowe ortaliony. Czêœæ oficjalna
zosta³a zakoñczona prezentacj¹ multimedialn¹, w której zosta³y pokazane
najlepsze momenty z ca³ego sezonu
uwiecznione na fotografiach.
Nie mo¿na tutaj nie wspomnieæ o
takich osobach jak trener Tomasz
Surma oraz o motorze tych sukcesów pi³karsko-organizacyjnych Damianie Padziñskim. Tak¿e o zabiegaj¹cym o wizerunek klubu i cele wy-

chowawcze Edwardzie Stanis³awczyku, który te sukcesy prze¿ywa w
sanatorium. Tak¿e o Klubie Kibiców
„Dobermani” oraz prowadz¹cych
stronê internetow¹ klubu, którzy na
bie¿¹co podaj¹ informacje o jego
dzia³alnoœci. Trzeba podziêkowaæ
Jarkowi Jaszczukowi, boiskowemu
weteranowi i gratulowaæ tak wspania³ego zwieñczenia pi³karskiej kariery. Tak¿e wielu, wielu innym, którzy wspólnym wysi³kiem stworzyli
to dzie³o zwane Sarmat¹. Dzisiaj podsumowanie wystêpów Sarmaty piórem £ukasza Korzonka, jednego z
tych m³odych ludzi, którzy na swoim
odcinku pracuj¹ na rzecz klubu, zamieszczaj¹c informacje na stronie
Sarmaty.
KAR
Podsumowanie
Jesieñ niespodzianek
Jeszcze przed rozpoczêciem sezonu nikt nie dawa³ wiêkszych szans
dru¿ynie Sarmaty Dobra na odegranie jakiejœ wiêkszej roli w V lidze.
Wielu spodziewa³o siê, ¿e ekipa z
Dobrej bêdzie jedynie dostarczycielem punktów dla innych dru¿yn, a jej
miejscem bêdzie dolna czeœæ tabeli.
Nawet trener, Tomasz Surma, od samego pocz¹tku dosyæ czêsto powtarza³, ¿e celem jest utrzymanie. Jak
odmienna od tych przypuszczeñ i
za³o¿eñ okaza³a siê rzeczywistoœæ,
okaza³o siê kilka miesiêcy póŸniej.
Warto wspomnieæ, ¿e w dru¿ynie
z Dobrej nie by³o ¿adnych wzmocnieñ
przed sezonem. Do Sarmaty powróci³

jedynie bramkarz Sebastian Marciniak, a zespó³ opuœci³ dotychczasowy bramkarz Damian Brodowicz.
Jego miejsce zaj¹³, koñcz¹cy wiek
juniora, Marcin Kamiñski.
Ju¿ w pierwszej kolejce Sarmacie
przysz³o zmierzyæ siê z walcz¹c¹ w
ubieg³ym sezonie o awans Odr¹
Chojna, wiêc nie by³o co siê dziwiæ,
¿e w Dobrej nikt nie spodziewa³ siê
a¿ tak dobrego pocz¹tku sezonu dla
beniaminka. Sarmata pokona³a faworyta, a wynik 4-0 dawa³ nadziejê
na to, ¿e ten sezon niekoniecznie
musi byæ tylko, jak siê wielu obserwatorów spodziewa³o, walk¹ o
utrzymanie. Pierwsza pora¿ka nadesz³a dosyæ szybko, bo ju¿ w nastêpnej kolejce zespó³ z Dobrej uleg³ 2-0
Or³owi Trzciñsko-Zdrój. Nastêpnym meczem by³y derby powiatu
³obeskiego, z wêgorzyñsk¹ Spart¹.
Sparta awansowa³a razem z Sarmat¹,
z tym ¿e z pierwszego miejsca, dziêki
lepszemu bilansowi bezpoœrednich
spotkañ i to w³aœnie ona by³a stawiana nawet w gronie dru¿yn, które
mog¹ powalczyæ o awans. W poprzednich sezonach w okrêgówce
lepsza okazywa³a siê dru¿yna z Wêgorzyna, ale w V lidze, po piêknej
bramce z przewrotki Damiana Padziñskiego i lobie £ukasza Olechnowicza
wyjaœni³o siê, kto jest aktualnie najlepsz¹ ekip¹ w powiecie ³obeskim.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2-0.
W miêdzyczasie przyszed³ remis
1-1 z innym beniaminkiem Osadnikiem Myœlibórz i mecz, który mo¿na
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nazwaæ lekcj¹ gry dla przeciwnika - 41 ze Spart¹ Gryfice, która - jak siê
póŸniej oka¿e - bêdzie jednym z
g³ównych przeciwników doberskiej
dru¿yny w walce o awans. To w³aœnie po tym meczu dru¿yna z Gryfic
zaczê³a swój marsz w górê tabeli. Po
tym spotkaniu Sarmata wskoczy³ na
drugie miejsce w tabeli. Chyba to
zwyciêstwo spowodowa³o, ¿e zawodnicy z Dobrej poczuli siê zbyt
pewnie i ju¿ w nastêpnym tygodniu
doznali druzgoc¹cej pora¿ki 1-3, na
w³asnym boisku ze Stal¹ Lipiany. Jak
siê póŸniej okaza³o, pora¿ka podzia³a³a motywuj¹co. Dobre wyniki ze
szczeciñskimi dru¿ynami 4-2 i 2-1 ze
Œwitem oraz remis z rewelacj¹ jesieni
GKS-em, gdzie bohaterem zosta³
bramkarz Sarmaty Marcin Kamiñski,
wybraniaj¹c karnego, sprawi³y, ¿e
doberski beniaminek umacnia³ siê w
czubie tabeli. Pora¿ka z Arkoni¹, która - co tu du¿o ukrywaæ - by³a bardzo
pechowa, bo Sarmata bramkê na 2-1
straci³ w ostatniej minucie, poskutkowa³a tym, ¿e zespó³ straci³ pozycjê
wicelidera. Nastêpny pojedynek to 30 z K³osem i powrót na drugie miejsce,
ale ju¿ tydzieñ póŸniej mo¿na by³o
us³yszeæ krzyk kibiców skanduj¹cych: „Lider, lider Sarmata”. Rewela-
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cyjny beniaminek z Dobrej, jak zosta³
nazwany Sarmata przez G³os Szczeciñski, obj¹³ prowadzenie w tabeli, i
jak historia póŸniej poka¿e, nie mia³
ju¿ chêci go nikomu oddaæ, nawet na
chwilê. Do koñca rundy jesiennej
zosta³y rozegrane ju¿ tylko dwa mecze, w których lider zwyciê¿a³ 2-0 z
Wod¹ i 3-0 z Poloni¹, natomiast z
powodu z³ych warunków atmosferycznych spotkanie z Kluczevi¹ zosta³o prze³o¿one na wiosnê.
Przepracowali zimê
Dru¿yna Sarmaty mia³a bardzo
pracowity okres przygotowawczy,
liczne sparingi, treningi kilka razy w
tygodniu i obóz w Miêdzywodziu,
mia³y du¿y wp³yw na wyniki. Co
chyba najwa¿niejsze, do dru¿yny
do³¹czy³o dwóch zawodników lokalnego rywala - Sparty Wêgorzyno,
byli to jej najlepszy strzelec Wojciech Kliœ, oraz doœwiadczony
obroñca Piotr Grochulski.
Wiosna nasza
Sarmata z wielkim impetem rozpocz¹³ sezon od czterech wygranych - 4-2 z Kluczevi¹, gdzie ju¿ da³
o sobie znaæ nowy nabytek Wojtek
Kliœ, zdobywaj¹c bramkê; 2-0 z Odr¹,

5-3 po wielkiej gonitwie, w tym meczu Sarmata przegrywa³a ju¿ 3-1,
oraz 3-2 z Osadnikiem. Taki pocz¹tek
sezonu spowodowa³, ¿e coraz wiêcej
dru¿yn zaczê³o zazdroœciæ takiej postawy dru¿ynie z Dobrej. Najlepiej
œwiadczy³ o tym artyku³ zamieszczony w G³osie Szczeciñskim przed meczem z drug¹ w tabeli Spart¹ Gryfice,
gdzie kilku trenerów i zawodników
dru¿yn V ligowych wypowiada³o siê
jedynie negatywnie o Sarmacie, a
jeden z nich powiedzia³ nawet, ¿e
by³by to wstyd, jakby dru¿yna z
Dobrej awansowa³a. W pojedynku z
drug¹ w tabeli Spart¹ Gryfice pi³karze z Dobrej bardzo chcieli pokazaæ,
¿e ca³a ta nagonka na ich klub jest
b³êdna, ale niestety zabrak³o szczêœcia pod bramk¹ przeciwnika i gryficzanie wywieŸli z Dobrej 3 punkty,
wygrywaj¹c 2-0. Nastêpne zwyciêstwo to rewan¿ w Lipianach za pora¿kê jesieni¹ w takim samym stosunku 3-1 oraz 3-0 z Iskierk¹. Kolejne
trzy mecze to chyba najtrudniejszy
okres w sezonie dla Sarmaty; dwie
pora¿ki, a¿ po 4-0, przeplatane równie okaza³ym zwyciêstwem 6-0 z
GKS-em, spowodowa³y, ¿e coraz
wiêcej kibiców zaczê³o siê obawiaæ o
formê zawodników z Dobrej, bo tak
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wysokich pora¿ek Sarmata nie odniós³ od kilku lat.
Po pora¿ce z Arkoni¹ zawodnicy
pokazali charakter i odrzucaj¹c w
niepamiêæ domniemany kryzys, rozpoczêli swój zwyciêski marsz po
awans. 5-1 z K³osem Pe³czyce, 3-0 z
Mieszkiem i jedna z najpiêkniejszych
chwil ostatnich lat na doberskim stadionie: 7-0 w derbowym meczu ze
Spart¹ Wêgorzyno sprawi³y, ¿e na
mecz z Wod¹ do Choszczna kibice z
Dobrej jechali z szampanami. W³aœnie w Choszcznie Sarmata zagra³
chyba swój najtrudniejszy mecz w
sezonie. Graj¹cy pod wielk¹ presj¹
podopieczni Tomasza Surmy musieli zwyciê¿yæ, bo nie mieli co liczyæ na
to, ¿e stargardzka Kluczevia zgubi
punkty w meczu z Poloni¹. Sarmata
po bramkach Bonifrowskiego i Klisia pokona³a Wodê II Piasta Rzecko
2-1, a œwiêtowanie awansu rozpoczête ju¿ w Choszcznie zakoñczy³o
siê w Dobrej o wczesnych godzinach porannych. W ostatnich
dwóch meczach trener Surma da³
pograæ zawodnikom, którzy nie mieli
zbyt wielu szans na grê w sezonie,
ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e w jakiœ
sposób te mecze zosta³y odpuszczone, bo nikomu nie mo¿na by³o odmó-
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wiæ walki i starania siê o jak najlepszy wynik. Ostanie mecze zakoñczy³y siê wynikami 1-1 z Poloni¹ i pora¿k¹
na po¿egnanie V ligi 2-1 z Kluczevi¹.
Statystyki:
Miejsce w tabeli – 1 Punkty - 63
Zwyciêstw - 20 (10)
Remisy - 3 (2)
Pora¿ki - 7 (3)
Bilans bramkowy - 74-35 (44-16)
*w nawiasie statystyki z w³asnego boiska
Najlepsi strzelcy:
Wojciech Kliœ - 21 (11 dla Sparty
Wêgorzyno)
Wojciech Bonifrowski – 18
Krzysztof Kieruzel - 13
Juniorzy w I lidze
Nie sposób nie wspomnieæ o juniorach Sarmaty, którzy tak samo jak
ich starsi koledzy zdobyli mistrzostwo V ligi i w nastêpnym sezonie
bêd¹ wystêpowaæ w I klasie juniorów. Tak dobra pozycja by³a du¿ym
zaskoczeniem nawet dla trenera Jaros³awa Jaszczuka, który przed rozpoczêciem sezonu twierdzi³, ¿e pozycja w œrodku tabeli bêdzie sukcesem. Najwiêkszym mankamentem
dru¿yny by³o to, ¿e ponad pó³ sk³adu mieszka w internatach i zawodnicy nie maj¹ mo¿liwoœci wspólnego
trenowania w tygodniu. We znaki w
tym sezonie da³o siê to, ¿e pi³karze
od wielu lat grali razem ju¿ od dru¿yny trampkarzy. Szkoda tylko, ¿e w
nastêpnym sezonie odejdzie a¿ piêciu zawodników z powodu wieku.
Miejmy jednak nadzieje, ¿e ich m³odsi koledzy równie dobrze bêd¹ sobie
radzili ju¿ w nowej lidze, a i do tego
jeszcze przez wiele lat dru¿yna juniorów bêdzie wychowywa³a nastêpców dla dru¿yny seniorskiej.
Statystyki:
Miejsce w tabeli – 1
Punkty – 67
Zwyciêstw - 22 (11)
Remisy - 1 (1)
Pora¿ki - 5 (1)
Bilans bramkowy - 94-24 (55-9)
*w nawiasie podane statystyki z
w³asnego boiska.
Oldboje
Równie¿ bardzo dobrze sezon
zakoñczyli zawodnicy najstarszej
formacji Sarmaty - Oldboje. Dobersy
weterani boisk zajêli 5 miejsce w tabeli na 12 dru¿yn, z 33 punktami na
koncie. Wielka szkoda, ¿e nie uda³o
siê utrzymaæ pozycji lidera, jak¹ zajmowali po rundzie jesiennej, jednak
problemy z zebraniem najmocniej-

szej kadry na ka¿dy mecz spowodowa³y, ¿e dru¿yna z Dobrej musia³a
nieraz uznaæ wy¿szoœæ rywali. Mimo
wszystko, miejsce to jest du¿ym
sukcesem i czêœci¹ jednego z najlepszych sezonów w historii klubu.
***
Sarmata Dobra spisywana przez
wielu na pocz¹tku sezonu na straty
dokona³a dla wielu niemo¿liwego awansowa³a do IV ligi. Jest to najwiêkszy sukces w 63 letniej historii
klubu. Miejmy nadziejê, ¿e niewiele
gorzej dru¿yna z tak ma³ej miejscowoœci jak Dobra poradzi sobie na IV
ligowym froncie.
£ukasz Korzonek
Ju¿ rozpoczynaj¹ treningi
Pierwszy trening zawodników
zaplanowano na 15 lipca, na godzinê
17.30. Jest te¿ ju¿ terminarz sparingów. Gratka dla kibiców; mecze bêd¹
odbywaæ siê na stadionie w Dobrej.
18.07 - Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów (III liga) godz. do ustalenia
25.07 - Sarmata Dobra - Zorza Dobrzany (V liga) godz. 18:00
01.08 - Sarmata Dobra - Pomorzanin
Nowogard (V liga) godz. do ustalenia
04.08 - Sarmata Dobra - B³êkitni
Stargard (III liga) godz. 19:00
08.08 - Sarmata Dobra - Mewa Resko (V liga) godz. do ustalenia.

Przepraszam pani¹ Burmistrz Gra¿ynê Karpowicz za opublikowanie nieprawdziwych informacji niezgodnych z postanowieniem Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie z dnia 29.12.2006 r. o umorzeniu œledztwa, naruszaj¹cych jej dobra osobiste i podwa¿aj¹ce jej dobre imiê w oczach opinii publicznej zawartych w liœcie do
redakcji pod tytu³em „Wezwanie do zap³aty” opublikowanym w „Tygodniku £obeskim” z 07.08.2007 r. oraz przepraszam Burmistrz Gra¿ynê Karpowicz za pomówienie niezgodne z prawd¹ o przyjmowaniu przez Burmistrz korzyœci maj¹tkowych
zawarte na portalu www.wegorzyno.com z dnia 30.05.2008 r. publikowane pod
nickiem „Ola”
Tomasz Kamiñski
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INFORMACJE

Œlub Natalii i Jarka

Chrzest Dominika- Grzegorza

Zakoñczenie zerówki Dominiki

Martynka- 3 latka

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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JARMARK DOBERSKI W DOBREJ
SCENA ŒREDNIOWIECZNA (RUINY ZAMKU)
Pi¹tek 24.06.2009
19.45 Przemarsz przez Rynek
20.00 Prezentacja bractw rycerskich
Sobota 25.06.2009
12.00 Uroczyste powitanie bractw rycerskich
14.30 Turniej bojowy bractw rycerskich
16.30 ¯ycie obozowe
18.00 Przedstawienie œredniowieczne
18.30 Biesiada rycerska
20.00 Przemarsz bractw przez rynek i bitwa o zamek w Dobrej
21.00 ¯ycie obozowe
PROGRAM JARMARKU - SCENA G£ÓWNA (RYNEK)
Pi¹tek 24.06.2009
19.30 Hip - Hop show
19.45 Przemarsz przez Rynek
20.00 Prezentacja bractw rycerskich
21.00 The Dee Zee Bans
22.30 Jeden Osiem L
00.00 Kalwi & Remi
Sobota 25.06.2009
11.00 Biegi Uliczne
13.00 Prze³ajowy Wyœcig Rowerowy Szlakiem Olbrzymów
14.00 Jarmark Sztuki Ludowej
19.00 Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej
20.00 Przemarsz bractw i bitwa o zamek w Dobrej
21.00 Lord - Sound Of Queen
22.30 VOX
00.00 Pokaz sztucznych ogni
ATRAKCJE: warsztaty garncarskie, stoiska rêkodzielnicze, przeja¿d¿ki konne, zamki dmuchane, trampoliny, gokarty, quady, strzelnica paintball,
stoiska z zabawkami i inne.

Zapraszaj¹ rêkodzielników,
twórców i ko³a gospodyñ
Urz¹d Miejski w Dobrej zaprasza rêkodzielników, twórców ludowych, ko³a
gospodyñ wiejskich, rzemieœlników, malarzy, rzeŸbiarzy oraz wszystkie osoby
chc¹ce wystawiæ swoje prace do zg³aszania swojego udzia³u w Jarmarku Doberskim. Jarmark sztuki ludowej odbêdzie siê 25 lipca br. od godziny 13.00 do 19.00.
Wystawcom gwarantuje bezp³atne stoisko wystawiennicze o wymiarach 2,5
x 2,5 m oraz krzese³ka i stolik. Aran¿acja stoiska we w³asnym zakresie. W czasie
jarmarku odbywaæ siê bêd¹ warsztaty garncarskie oraz rêkodzielnicze.
Zapisy odbywaj¹ siê w Biurze Jarmarku Doberskiego: tel. 091 39 14 687 lub
603 125 581; email: jarmark@dobragmina.pl

Na remonty dla koœcio³ów
(WÊGORZYNO-gmina). Podczas
sesji radni miejscy jednog³oœnie przyznali dotacje na remonty koœcio³ów w:
Zwierzynku, Ginawie i Runowie.
Dotacjê w wysokoœci 25 tys. z³
otrzyma³a Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Œw. Józefa w Mieszewie na wykonanie ekspertyzy wraz z projektem budowlanym oceniaj¹cym stan techniczny i potrzeby remontowe koœcio³a oraz
sporz¹dzenie kosztorysów inwestorskich dla Koœcia³a filialnego pw. Œw.
Rodziny w Zwierzynku.
Parafii Rzymskokatolicka p.w.

Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Starkowie
otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 50 tys.
z³ na remont kapitalny, a w tym postawienie œcian, wie¿y i wykonanie dachu
zabytkowego Koœcio³a filialnego p.w.
Œwiêtej Anny w Ginawie.
Ca³kowity koszt gruntownego remontu koœcio³a wyniesie 761.126,17 z³.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Œw.
Tomasza Aposto³a w Runowie otrzyma³a dotacjê na remont wie¿y koœcio³a w
wysokoœci 32tys. z³. na remont wie¿y
koœcio³a w celu ochrony obiektu zabytkowego przed zniszczeniem.
op

