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CZY LUDZIE WSI SPRZEDAWALI
POLSKIE STOCZNIE?
Okolicznoœci towarzysz¹ce sprzeda¿y polskich stoczni inwestorowi z
Kataru wskazuj¹, ¿e za transakcj¹ mog³y staæ s³u¿by Federacji Rosyjskiej, a
kontrakt by³ przygotowywany i nadzorowany przez ludzi zwi¹zanych z
by³ymi Wojskowymi S³u¿bami Informacyjnymi.
Jeszcze w paŸdzierniku ubieg³ego
roku „Rzeczpospolita” informowa³a,
¿e w 2007 r. wp³ynê³a do resortu skarbu
pañstwa oferta od inwestora z Kuwejtu. Chodzi³o o zakup stoczni gdañskiej,
gdyñskiej i szczeciñskiej. Potencjalnym inwestorem upadaj¹cych stoczni
mia³ byæ SPF Communication Team
Fortis Bank, za którym faktycznie sta³
ksi¹¿ê Mubarak al Jaber al Sabah. To
najstarszy syn poprzedniego emira
Kuwejtu. Poœrednikiem w transakcji
by³ prowadz¹cy jego interesy finansowe libañski handlarz broni¹ Abdul Rahman el Assir. (1)
Ministerstwo Skarbu potwierdzi³o,
¿e otrzyma³o ofertê od podmiotu reprezentuj¹cego Kuwejtczyków, w której
pojawi³o siê nazwisko El Assira. „Oferta
zosta³a zignorowana” – stwierdzi³ rzecznik resortu Maciej Wewiór. „Ministerstwo prowadzi jedynie rozmowy z ISD
(grupa Donbas) i Mostostalem Chojnice, poniewa¿ to oni przygotowali plan
restrukturyzacji i uczestnicz¹ w obecnym procesie restrukturyzacji stoczni”.
Inwestorów reprezentowanych
przez El Assira wspierali m.in. Robert
Draba, by³y minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, i Roman
Baczyñski, by³y prezes Bumaru.
Propozycjê Kuwejtczyków oceniano pozytywnie. – To by³a bardzo korzystna oferta – mówi³ jeden z wysokich urzêdników resortu skarbu. Jednak
polscy urzêdnicy nie chcieli negocjowaæ z kontrowersyjnym poœrednikiem
El Assirem. Oficjalnie informowano, ¿e
Arabowie chcieli kupiæ upadaj¹ce polskie przedsiêbiorstwa, aby budowaæ
tam czêœci do tankowców. – Problemem
jednak sta³a siê osoba el Assira. Nie
negocjujemy bowiem z poœrednikami.
Tym bardziej, jeœli maj¹ oni bardzo
kontrowersyjne koneksje i robi¹, mówi¹c ³agodnie, dziwne interesy – twierdzi³ informator „Rzeczpospolitej”. Ju¿
wówczas Agencji Wywiadu posiada³a
informacje, ¿e El Assir by³ podejrzewany o wspó³pracê z Hezbollahem oraz o
zwi¹zki z terrorystami z al Kaidy. Libañczyk przez lata handlowa³ broni¹,
przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i Afryce. Nale¿a³ równie¿ do nieformalnej organizacji zrzeszaj¹cej czo³owych handlarzy broni¹ z ca³ego œwiata – grupy z Marbelli –nadzorowanej
przez s³u¿by sowieckie, póŸniej rosyjskie.
Co zatem wydarzy³o siê w ostatnich kilku miesi¹cach, ¿e rz¹d Tuska
postanowi³ przyj¹æ ofertê katarskiego
inwestora i poœrednictwo El Assira?
O kulisach obecnej transakcji pisze
obszernie Anita Gargas w nr 33(838)
„Gazety Polskiej”, zwracaj¹c uwagê, ¿e
przedstawiciele rz¹du unikaj¹ rozmo-

wy o tajemniczym spotkaniu Tuska z
premierem Kataru, w którym uczestniczy³ równie¿ El Assir. (2) Autorka m.in.
podaje, ¿e El-Assir pracowa³ dla polskiego Bumaru jako poœrednik w czasach, gdy na czele holdingu sta³ prezes
Roman Baczyñski. Zauwa¿a równie¿,
¿e pod koniec ubieg³ego roku do S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego powróci³
p³k Artur Bednarski - który w WSI
odpowiada³ za pion przemys³u zbrojeniowego, w szczególnoœci za handel
broni¹. Komisja Weryfikacyjna WSI
wystawi³a Bednarskiemu negatywn¹
ocenê, jednak obecny szef SKW p³k.
Nosek uzna³ go za przydatnego do s³u¿by. Czy zmiany w SKW mia³y wp³yw
na ocenê tajemniczego inwestora w
stoczniach przez rz¹d? – pyta Gargas.
To teza bardzo prawdopodobna, bo
ludzie WSW/WSI utrzymywali wieloletnie kontakty z miêdzynarodowymi
handlarzami broni¹, a p³k. Bednarski
jest cz³owiekiem doskonale zorientowanym w tym œrodowisku. W latach
90-tych wspólnie z Markiem S³oniem i
Jerzym Marszalikiem nadzorowa³ w
ramach obowi¹zków s³u¿bowych spó³kê Cenrex, powo³an¹ przez s³u¿by
wojskowe w roku 1989. Spó³ka mia³a
koncesjê na obrót sprzêtem specjalnym, czyli na handel broni¹, a jej pierwszym dyrektorem zosta³ by³y oficer II
Wydzia³u Sztabu Generalnego p³k. Jerzy Dembowski ps. Wirakocza. To postaæ doskonale znana z Raportu z Weryfikacji WSI. Na str. 101 mo¿emy
przeczytaæ, ¿e „Pp³k Jerzy Dembowski
(OPP „WIRAKOCZA”) w po³owie lat
80. prowadzi³ z ramienia wywiadu operacje handlu broni¹ z arabskimi terrorystami, a w koñcu lat 80. kierowa³ operacjami maj¹cymi na celu nielegalne sprowadzanie na teren pañstw sowieckich
technologii informatycznych, które by³y
nastêpnie dostarczane do ZSRR (na
Ukrainê) i do Korei Pó³nocnej.
[....]Dembowski, jeszcze jako reprezentant firmy „Cenrex”, sprzeda³ broñ do
Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, które reprezentowa³ „Menzer Galion”, a w rzeczywistoœci syryjski terrorysta Monzer Al-Kassar. Cz³owiek ten
by³ zamieszany w zamachy terrorystyczne, w których zginê³o ponad 400 osób.
Jego nazwisko pojawia³o siê przy okazji
eksplozji Jumbo-Jeta nad szkock¹ miejscowoœci¹ Lockerby. J. Dembowski pozna³ go i z polecenia wywiadu wojskowego PRL prowadzi³ z nim negocjacje dotycz¹ce handlu broni¹, gdy w latach
1982-87 pe³ni³ on funkcjê attache handlowego w Trypolisie (Libia). Transakcje
Dembowskiego z Al-Kassarem zosta³y
w 1992 r. sfinalizowane sprzeda¿¹ broni do Chorwacji i Somalii (objêtej wówczas przez RB ONZ miêdzynarodowym
embargiem na dostawy broni i sprzêtu
wojskowego). Jerzy Dembowski do realizacji tych transakcji wykorzystywa³
zarejestrowan¹ w Panamie firmê
„Scorpion Int. Services” S.A. z siedzib¹ w Wiedniu. Dzia³ania te mia³y
charakter przestêpczy i objêto je oskar¿eniem prokuratorskim w 2000 r.”.(3)

Dalsze informacje o tych dzia³aniach znajdziemy w aneksie nr 4 Raportu str. 292. Aneks ten zawiera notatkê
s³u¿bow¹ mjr. Wojciecha Polaka z dn.02
lutego 2001r. dotycz¹c¹ mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³alnoœci wywiadowczej przez Wydzia³ IV-VI Zespo³u IV
Centralnego Zarz¹du In¿ynierii. Czytamy m.in.: Prowadzimy szerok¹ akcjê
rozpoznawania œrodowisk poœredników oraz pozyskiwania nowych dostawców i odbiorców. [...] Interesuj¹co wygl¹da równie¿ nowy kontakt z
firm¹ SCORPION INTERNATIONAL SERVICES S.A. z Panamy.
Przedstawiciel firmy z biura w Atenach
Constantin Dafemon zainteresowany
jest zakupami sprzêtu specjalnego,
którego dostawê chcemy zaproponowaæ MHZ Ukrainy (karabinki AK – 74
– 20.000 szt + 30 mln amunicji).(4)
Spó³ka o której mowa to dzia³aj¹ca
w Atenach firma SCORPION INTERNATIONAL SERVICES S.A., „reprezentuj¹ca miêdzynarodowe biura
projektowe, deweloperów oraz producentów systemów zaawansowanych technologicznie”.(5) Abdul Rahman El-Assir – „prywatny partner”
polskiego rz¹du w sprzeda¿y stoczni,
prowadzi przez tê w³aœnie spó³kê
swoje transakcje handlu broni¹.
Sta³ymi partnerami handlowymi
SCORPION INTERNATIONAL SERVICES S.A. s¹ m.in. dwie najwiêksze
firmy rosyjskie kontroluj¹ce handel
broni¹ - Rosoboronexport i Irkut Corporation. Pierwsza z nich to pañstwowy monopolista, kontroluj¹cy ca³y
handel rosyjskim uzbrojeniem. Jest jedyn¹ pañstwow¹ agencj¹ zaanga¿owan¹ w transakcje eksportowe sprzêtu
obronnego. Druga ze spó³ek zajmuje siê
handlem rosyjskimi samolotami bojowymi. Nie trzeba dodawaæ, ¿e obie
spó³ki s¹ ca³kowicie nadzorowane
przez s³u¿by rosyjskie.
Pracownikiem Rosoboronexport
by³ Aleksiej Karasajew – oficer GRU,
który w paŸdzierniku 2006 roku przyjecha³ do Polski. Oficjalnie przedstawi³
siê jako specjalista od uzbrojenia okrêtów. Nieoficjalnie Karasajew, wspólnie
z Siergiejem Peresunko – jako pracownicy ambasady rosyjskiej w Polsce prowadzili dzia³alnoœæ szpiegowsk¹.
To tych w³aœnie, dwóch oficerów
GRU wydalono z Polski w listopadzie
ubieg³ego roku, a wiadomoœæ o ich dzia³alnoœci zosta³a ujawniona przed miesi¹cem. (6)
Rozpracowywaniem rosyjskich
szpiegów w Polsce (ale te¿ za granic¹)
zajmowa³a siê od wielu miesiêcy S³u¿ba
Kontrwywiadu Wojskowego. Czy w
ramach monitorowania tych kontaktów
natrafiono na œlad zainteresowania Karasajewa i Peresunki polskim przemys³em
stoczniowym? Obaj szpiedzy nie
opuszczali ¿adnego z oficjalnych spotkañ organizowanych przez MON dla
korpusu dyplomatycznego i wykorzystywali ka¿d¹ dogodn¹ sytuacjê, by spotykaæ siê z polskimi oficerami. Byæ
mo¿e, kalendarz tych spotkañ pozwoli³-

by naœwietliæ ewentualny zwi¹zek decyzji polskiego rz¹du z paŸdziernika ubieg³ego roku, w sprawie katarskich inwestycji, z wydaleniem w tym samym czasie dwóch rosyjskich „dyplomatów”?
Czy póŸniejsza zmiana tej decyzji, mia³a
zwi¹zek z przyjêciem do SKW negatywnie zweryfikowanych oficerów by³ych
WSI, w tym p³k. Artura Bednarskiego?
Z pewnoœci¹, taki zwi¹zek mo¿na
dostrzec miêdzy ofert¹ Abdula Rahmana El-Assira, który najprawdopodobniej by³ owym „prywatnym inwestorem”, skrzêtnie ukrywanym
przez Ministerstwo Skarbu, - a przywróceniem do s³u¿by ludzi WSI.
Aleksander Œcios
www.cogito.salon24.pl
•ród³a:
1 . h t t p : / / w w w. r p . p l / a r t y k u l /
69745,212187_Stocznie_nie_dla_ksiecia_.html
2.http://www.niezalezna.pl/article/
show/id/23997/articlePage/1
3.http://www.raport-wsi.info/
SCORPION%20.html
4.http://www.wsi.emulelinki.com/
aneks_4.htm
5.http://www.scorpion.com.gr/
6 . h t t p : / / w w w. r p . p l / a r t y k u l /
90217,341444_Tajemnice_wojskowe_na_celowniku_GRU.html
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Zjad³ grzybki halucynogenne
i trafi³ do szpitala
Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego z £obza
otrzymali informacje, ¿e na terenie jednej z
palcówek oœwiatowych m³odzi ludzie za¿yli grzybki
halucynogenne.
Policjanci ustalili, ¿e 17 letni
mieszkaniec powiatu gryfickiego
dosta³ od kolegi 200 sztuk grzybków, które podzieli³ wœród kolegów. Zosta³ on zatrzymany i przes³uchany w tej sprawie. Grzybki
zosta³y zabezpieczone do badañ
toksykologicznych. Jeden z ch³opców, który za¿y³ te grzybki, poczu³
siê Ÿle i trafi³ do szpitala, gdzie
pozosta³ na obserwacji.

Policjanci ustalaj¹ wszystkie
okolicznoœci tego zdarzenia, a w
szczególnoœci Ÿród³o pochodzenia
tych œrodków psychotropowych.
POLICJA apeluje do wszystkich
m³odych mieszkañców naszego powiatu, aby nie spo¿ywaæ i nie zbieraæ
tego typu œrodków halucynogennych. Skutki ich dzia³ania mog¹ byæ
powa¿ne i gro¿¹ niebezpieczeñstwem dla ¿ycia i zdrowia.
(kp)

PCK przeprowadzi zbiórkê
na pomoc Roksanie Kamiñskiej
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje,
¿e wolontariusze PCK bêd¹ prowadziæ zbiórkê publiczn¹ na terenie hali
sportowej w £obzie, podczas Gali
Boksu, w dniu 17 paŸdziernika br., w
godzinach 18.00 – 21.00. Zebranie pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na pomoc w rehabilitacji poszkodowanej w
wypadku uczennicy ³obeskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie – Roksany Kamiñskiej.

OG£OSZENIE

Zapraszamy na
spotkanie z Pos³em
W dniu 17.10 (sobota), w
godz. 16.00 do 17.00, w biurze
poselskim przy ul. Niepodleg³oœci 44 w £obzie odbêdzie
siê dy¿ur Pos³a Arkadiusza
Litwiñskiego.

Serdecznie dziêkujemy
pracownikom Urzêdu Miejskiego w £obzie,
za zebranie pieniêdzy
dla Damiana Zawadzkiego,
który uleg³ wypadkowi samochodowemu.

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie informuje

Bêdzie zakaz
zatrzymywania
na odcinku
ul. Mickiewicza

Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie uprzejmie informuje, ¿e z
dniem 16.10.2009 r. na ul. Mickiewicza w m. £obez, na odcinku od skrzy¿owania z ul. Szkoln¹ do skrzy¿owania z ul. Niepodleg³oœci, zostanie
wprowadzony zakaz zatrzymywania
siê poprzez ustawienie znaku B-36.

Rodzice Waldemar i El¿bieta Zawadzcy.
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Urz¹d nie wie komu daæ
(WÊGORZYNO). Po raz kolejny
pod obrady sesji Rady Miasta w Wêgorzynie zosta³ przedstawiony projekt uchwa³y, dotycz¹cy dofinansowania przydomowych oczyszczalni
œcieków. Podobnie jak poprzednio,
radni projekt przesunêli na kolejne
posiedzenie. Powodem jest, ich zdaniem, nieœcis³y zapis uchwa³y.
– Jestem za tym, aby projekt
uchwa³y oddaliæ w ca³oœci. Wracamy do
projektu uchwa³y, który by³ ju¿ przedstawiany w paŸdzierniku ubieg³ego
roku. Nie ma tu nic nowego, prócz dodatkowo – budowy studni przydomowych. Jest tu wykaz miejscowoœci, w
których z przyczyn ekonomicznych i
eksploatacyjnych nie przewiduje siê
budowy np. kanalizacji sanitarnej. Je¿eli je wymieniamy, to musimy wymieniæ wszystkie. To trzeba doprecyzowaæ. Powiem na przyk³adzie Ginawy –
tam mo¿na zrobiæ kolektor, bo jest to
wieœ w ci¹gu, ale leœniczówka jest poza
wsi¹ oko³o 1,5 km. W Po³chowie s¹ jakieœ budynki za wsi¹, jeœli wymieniamy, to wymieniamy wszystkie. Albo
nie wymieniamy i komisja, która bêdzie
przydziela³a pieni¹dze pomocowe z
gminy, zadecyduje – powiedzia³ Jan
Mazuro na wstêpie dyskusji nad projektem uchwa³y.
Radnego popar³a radna Jadwiga
Kamiñska, która powiedzia³a, ¿e jeœli
rada pominie jakikolwiek budynek, to
wówczas jego mieszkañcy nie bêd¹
mieli szans na dofinansowanie.
– Jeœli ktoœ chce sobie studniê
wykonaæ, to i tak musi mieæ pozwolenia. Je¿eli przejdzie przez ca³¹ biurokracjê, to niech gmina nie blokuje, po co
gmina ma blokowaæ uchwa³¹ coœ, na co
ludzie dostali pozwolenie? Byliœmy za
tym ca³y czas i nie wiem dlaczego pojawi³a siê znowu ta wypiska, blokuj¹ca
wed³ug nas tê uchwa³ê – powiedzia³a
radna Kamiñska.
Burmistrz gminy Gra¿yna Karpowicz stwierdzi³a, ¿e i tak jest napisane,

¿e gmina dofinansuje budowê studni i
przydomowych oczyszczalni œcieków
dla miejscowoœci, dla których z przyczyn ekonomicznych i eksploatacyjnych nie przewiduje siê budowy kanalizacji sanitarnych.
– Nie mo¿emy w nim wypisaæ
wszystkich miejscowoœci, bo to by³oby sprzeczne z intencj¹ za³¹cznika.
Dofinansowanie jest dla gospodarstw,
które nigdy z przyczyn ekonomicznych nie bêd¹ mia³y kanalizacji sanitarnej. Wydaje nam siê, ¿e tu s¹ wszystkie
przysió³ki i kolonie – powiedzia³a.
Z tym ostatnim zdaniem nie zgodzili siê nie tylko radni, ale i so³tysi oraz
goœcie sesji. Chórem stwierdzili, ¿e tak
nie jest. Rozpoczêli wymieniaæ gospodarstwa, które nie zosta³ ujête w za³¹czniku.
So³tys Zbigniew Sobczyk powtórzy³ propozycjê wypowiedzian¹ podczas komisji, aby przeanalizowaæ ka¿de so³ectwo po kolei i wówczas wypisaæ wszystkie kolonie i samotne gospodarstwa. Takie rozwi¹zanie nie zadowala³o jednak radnej Jadwigi Kamiñskiej, która zauwa¿y³a, ¿e jeœli obecnie
mieszkaniec np. Chwarstna bêdzie
chcia³ wybudowaæ przydomow¹
oczyszczalniê œcieków w centrum wsi,
to nie otrzyma dofinansowania, bowiem gmina planuje w przysz³oœci
wykonaæ tam kanalizacjê. Zaapelowa³a by nie blokowaæ tego typu inwestycji, póki nie ma kanalizacji, bowiem,
gdy taka zostanie wybudowana i tak
mieszkañcy bêd¹ musieli siê do niej
pod³¹czyæ.
Zarówno radni, jak i so³tysi nie widzieli zasadnoœci za³¹cznika, w którym
mia³yby znajdowaæ siê wymienione
miejscowoœci z obawy, aby nie omin¹æ
któregokolwiek gospodarstwa. Urzêdnicy jednak twierdzili, ¿e taki za³¹cznik
jest konieczny. Dziêki temu ju¿ od roku
uchwa³a nie mo¿e wejœæ pod obrady.
Wiele gmin nie mia³o tego typu problemów i ju¿ dawno wdro¿y³y dofinansowania. Nie wi¹¿¹ sobie przy tym r¹k

za³¹cznikami
z
wypisywaniem
wszystkich mo¿liwych do dofinansowania obiektów, bowiem to i tak ostatecznie komisja okreœla czy takie finansowanie siê nale¿y. Przyk³adowo w
³obeskim regulaminie jest przejrzyœcie
i jasno napisane, ¿e dofinansowanie nie
nale¿y siê tym mieszkañcom gminy,
których budynki znajduj¹ siê na terenie
uzbrojonym w sieæ kanalizacji sanitarnej. W Wêgorzynie jednak nie ma takiej
mo¿liwoœci i wypiska musi byæ, o czym
przekonywa³a burmistrz.
W £obzie dofinansowania mo¿na
otrzymywaæ ju¿ od 2007 roku. Rada

Pojechali na interwencjê, dosz³o do napaœci.

Pobili policjantów
Dlaczego w ludziach ujawnia siê tak
silna agresja, ¿e potrafi¹ w³aœciwie bez
powa¿niejszego powodu rzuciæ siê na
policjantów i biæ ich jak zwyk³e rzezimieszki? Na to pytanie zapewne spróbuje odpowiedzieæ s¹d, przed którym
stan¹ napastnicy. Napastnicy i tak mog¹
mówiæ o szczêœciu, bo znaj¹c przyk³a-

Gimnazjum w Resku

Zarz¹d Samorz¹du Uczniowskiego wybrany
(RESKO) 30. wrzeœnia br.
w Gimnazjum w Resku odby³y
siê wybory do zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego.
Komisja wyborcza w sk³adzie: Martyna Janik – przewodnicz¹ca, Agata Panasz,
Weronika Sobañska, Ma³gorzata Tkacz i Patryk Babak,
przeprowadzi³a tajne wybory
do zarz¹du SU na rok szkolny
2009/2010. W g³osowaniu
mieli prawo wzi¹æ udzia³
wszyscy gimnazjaliœci, czyli
303 uczniów. Czynny udzia³ w
wyborach wziê³o 261 z nich,
oddaj¹c 253 wa¿ne g³osy oraz

Miasta okreœla wysokoœæ kwoty m.in.
na ten cel w danym roku bud¿etowym
w Gminnym Funduszu Ochrony Œrodowiska. W tym roku radni podnieœli
dofinansowanie o 7 tys. z³ w porównaniu do roku poprzedniego (dofinansowuje siê równie¿ pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej). W tym roku cztery
wnioski zosta³y rozpatrzone pozytywnie, w tym trzy podmioty otrzyma³y dofinansowanie, czwarty jest w
trakcie. Równie¿ w Radowie Ma³ym
nie by³o zgrzytów pod tym k¹tem. W
Wêgorzynie uchwa³a rodzi siê wielkim
bólu, a mieszkañcy czekaj¹.
mm

8 niewa¿nych. Frekwencja
wyborcza wynios³a 86 proc.
Wybory odby³y siê w mi³ej atmosferze, wszyscy ch³opcy
zostali obdarowani przez
dziewczyny z komisji s³odkimi
upominkami, gdy¿ 30. wrzeœnia obchodzony by³ dzieñ
ch³opaka.
Dozarz¹duSUwGimnazjumw
Resku zostali wybroni: Agata
Kowal kl. 3b,Anna Ciszewska kl.
3b, Filip Borowski kl. 2b, Kacper
Adamcewicz kl. 3b,Adrian Olejniczak kl. 3a, Maja Piórkowska kl. 3a
i Kacper Borowski kl. 3d.
Serdecznie gratulujê.
Patryk Babak

dy dzia³añ Policji na Zachodzie, zostaliby podczas takiej napaœci zastrzeleni.
Do zdarzenia dosz³o w miniony
czwartek, wieczorem, w Wêgorzynie.
Po telefonie z proœb¹ o interwencjê
domow¹, pod wskazany adres uda³o siê
troje policjantów. Nikt wówczas nie
przewidywa³, ¿e dojdzie do bójki. Policjanci na miejscu chcieli zatrzymaæ do
wytrzeŸwienia awanturuj¹cego siê ojca
rodziny, który w pewnym momencie
rzuci³ siê na jednego z policjantów. Po
chwili w pomieszczeniu pojawi³ siê 17letni syn (uczeñ szko³y œredniej), który
ciosem w g³owê powali³ policjanta na
ziemiê i zacz¹³ ok³adaæ go pa³k¹, a nastêpnie plastikowym krzes³em ogrodowym.
Policjantka próbowa³a obezw³adniæ napastnika gazem, ale równie¿ zosta³a uderzona. W koñcu jeden z policjantów
odda³ strza³ ostrzegawczy, który otrzeŸwi³ napastników. Ojciec skapitulowa³, a
syn czmychn¹³. Zatrzymali go w pobli¿u domu policjanci, którzy przybyli na
pomoc z ³obeskiej komendy.
Po wytrzeŸwieniu i przes³uchaniu
ojciec zosta³ zwolniony za kaucj¹, a san
trafi³ do aresztu na trzy miesi¹ce.
- Postawione mu zosta³y zarzuty
zmuszania groŸb¹ i przemoc¹ do odst¹pienia od czynnoœci s³u¿bowych, zniewa¿enie oraz umyœlne naruszenie
czynnoœci narz¹dów cia³a na okres powy¿ej siedmiu dni. - powiedzia³a nam
prokurator Ma³gorzata Dziêcio³-Post z
Prokuratury w £obzie.
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Domy pod m³otek

(£OBEZ). 7 paŸdziernika w Starostwie Powiatowym w £obzie odby³o siê posiedzenie Komisji oœwiaty w
starostwie. W jej trakcie dyskutowano nad losem budynku przy ul. Bema
13, w którym czêœæ ³obzian wraz z
radnym Kazimierzem Chojnackim
widzia³oby izbê pamiêci. Samorz¹dy
jednak nie widz¹ alternatyw.
W posiedzeniu komisji wziêli
udzia³: burmistrzowie £obza Ryszard
Sola i Ireneusz Kabat oraz radni: Kazimierz Chojnacki, Marek Rokosz i Zbigniew Pude³ko. Jednym z punktów
obrad by³a kwestia urz¹dzenia izby
pamiêci w budynku przy ul. Bema 13.
– Zaproponowaliœmy, ¿e gmina
przeka¿e nieodp³atnie dla starostwa
dzia³kê wraz z budynkiem, a reszta
spraw zwi¹zanych z modernizacj¹ i
organizacj¹ izby, wraz z utrzymaniem,
by³aby po stronie starostwa. Koszty
adaptacji budynku, to minimum 800
tys. z³. Sama sala w domu kultury kosztowa³a 300 tys. z³. Sprawa, mo¿na
powiedzieæ upad³a, bo starosta nie
wyrazi³ zgody. Po prostu nie ma tak
du¿ych pieniêdzy w bud¿ecie na dzisiaj, aby tak¹ izbê pamiêci tam zrobiæ.
Konieczna by³aby rekonstrukcja budynku. Zaproponowaliœmy te¿ przekazanie starostwu pomieszczenia na
drugim piêtrze, gdzie wczeœniej by³a
biblioteka pedagogiczna. Ona zostanie
zmodernizowana i wyposa¿ona odpowiednio. Tam te¿ mo¿na tak¹ izbê tradycji zrobiæ, tym bardziej, ¿e powierzchnia wynosi 130 m.kw. Jest to w
naszym, ogrzewanym budynku, dlatego te¿ koszt bêdzie niewspó³miernie
mniejszy. My nie jesteœmy przeciwni
izbie tradycji, proponujemy tylko
mniej kosztowne rozwi¹zanie – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Sympatykom izby tradycji w budynku przy ul. Bema 13 chodzi jednak
o to, aby zachowaæ od rozbiórki najstarszy budynek w mieœcie. Równoczeœnie
samo usytuowanie eksponatów w
obiekcie zabytkowym nadaje ducha
samemu miejscu. Nowoczesne pomieszczenia biblioteki nijak maj¹ siê do
tradycji. Budynek, jak dotychczas, nie
jest wpisany do rejestru zabytków,
choæ zg³oszenie o wpis mo¿e zrobiæ
ka¿dy mieszkaniec miasta w ka¿dej
chwili. Wystarczy wys³aæ zdjêcie i opis
do konserwatora zabytków. Ktoœ kie-

dyœ coœ przegapi³, obecnie stan techniczny budynku jest gorszy z dnia na
dzieñ. Przez wyjête dachówki leje siê
woda, a ta dokona³a ju¿ zniszczeñ w
stropie na parterze. Otwarte okna równie¿ nie sprzyjaj¹ obiektowi.
- Gmina nie weŸmie na swoje barki
takiego ciê¿aru, poniewa¿ koñczy budowê budynku przy ul. Budowlanej,
zaczyna budowê przedszkola, zaczyna
termomodernizacjê... To s¹ olbrzymie i
wa¿ne zadania dla gminy. budynku jest
coraz gorszy i jest ju¿ niebezpieczny.
Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej utrzymywaæ
takiego stanu, musimy podj¹æ jakieœ
dzia³ania. Jeœli gmina nie mo¿e sama, to
musi poszukaæ innego w³aœciciela. Nie
ukrywam, ¿e zleciliœmy ju¿ wycenê tej
dzia³ki pod sprzeda¿ i pod rozbiórkê...
- doda³ wiceburmistrz.
Jedynym problemem s¹ pieni¹dze i
to du¿e. O budynku przy ul. Bema 13
mówi siê od dawna. Póki co, nikt nie wie
sk¹d mo¿na by³oby i czy mo¿na by³oby pozyskaæ na ten cel jakiekolwiek
pieni¹dze. Niebawem ju¿ nie bêdzie
trzeba. Po budynku pozostan¹ tylko
zdjêcia, a w jego miejscu powstanie
nowoczesny obiekt mieszkalny.
Kolejne do rozbiórki
W tej chwili posz³y ju¿ trzy zlecenia do wyceny. Jedn¹ z nich jest obiekt
przy ul. Szkolna 5. Tam pocz¹tkowo
mia³ powstaæ parking dla Geodezji budowany przez starostwo. W tym celu
powiat mia³ przekazaæ gminie plac
PKS. Do zamiany nie dosz³o, bowiem
starostwo stwierdzi³o, ¿e sam koszt
rozbiórki wyniesie oko³o 100 tys. z³,
gdy budowa parkingu dodatkowo oko³o
30 tys. z³. Pieni¹dze postanowi³o przeznaczyæ na drogi.
Na sprzeda¿ i pod m³otek pójd¹
równie¿ budynki naprzeciwko magistratu przy ul. Niepodleg³oœci 30-32.
Lokatorzy bêd¹ wysiedleni do koñca
miesi¹ca.
– Sprzedajemy dzia³ki wraz z budynkami, gmina nie bêdzie rozbieraæ
obiektów. Dzia³ka przy ul. Szkolnej 5
przeznaczyliœmy na us³ugi-handel,
przy ul. Niepodleg³oœci – równie¿ na
us³ugi-handel, a przy ul. Bema 13 bêdziemy chcieli przeznaczyæ pod budownictwo wielorodzinne. Okreœlamy
po to, aby nie dopuœciæ na powstanie
supermarketów np.- powiedzia³ wiceburmistrz Kabat.
mm
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Z uzbrojon¹
mniej k³opotów
(£OBEZ). Dzia³ki przy
ul. Borków wzbudzaj¹ coraz
wiêksze zainteresowanie
wœród mieszkañców £obza.
Sprawia to nie tylko
interesuj¹ca lokalizacja
tych¿e, ale i kwestia ich
ceny po uzbrojeniu,
a tak¿e op³aty adiacenckie.
Przy tej ulicy zosta³y sprzedane
trzy dzia³ki nieuzbrojone, po czym,
dwa lata temu, miasto wstrzyma³o
sprzeda¿ do czasu ich uzbrojenia.
Taka decyzja zdziwi³a niektórych
mieszkañców, tym bardziej ¿e nigdzie nie ma zapisów, ¿e miasto nie
mo¿e sprzedawaæ dzia³ek nieuzbrojonych. Sk¹d wiêc taki pomys³ w
£obzie?
– Wspólnie z Rad¹ Miasta podjêliœmy decyzjê, to nie by³a uchwa³a,
po tym jak sprzedaliœmy dzia³ki nieuzbrojone na ul.: Szymanowskiego i
Moniuszki. PóŸniej na wniosek nowych w³aœcicieli gmina musia³a szukaæ pieniêdzy i sama je uzbrajaæ. Zgodnie z prawem bowiem, je¿eli gmina je
sprzeda³a, ma obowi¹zek je uzbroiæ.
Gmina wystêpuje sama przeciwko
sobie, gdy sprzedaje dzia³ki nieuzbrojone. Dlatego, jeœli mamy pieni¹dze,
wolimy sami uzbroiæ i nie naliczaæ póŸniej op³at adiacenckich, to wywo³uje
niestety problemy. Op³aty mo¿emy
rozk³adaæ do 10 lat, ale to s¹ ju¿ decyzje
burmistrza – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz podobnie bêdzie przy ul. Przemys³owej. Jednak, jak siê okazuje dokonane uzbrojenie dzia³ek przy ul. Borków obejmuje jedynie budowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami, sieci
kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami
oraz sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi w celu

odwodnienia ulicznego. Z tego te¿
powodu przy budowie drogi wszyscy w³aœciciele dzia³ek i tak zostan¹
obci¹¿eni op³at¹ adiacenck¹. Tak te¿
stanie siê przy ul. Jagiellonów i Piastów.
Zainteresowani kupnem dzia³ek
obawiaj¹ siê, ¿e po ich uzbrojeniu
cena za 1 m.kw. bêdzie diametralnie
ró¿na, od ceny za dzia³ki nieuzbrojone, co bêdzie niesprawiedliwe dla
tych, którzy chcieliby kupiæ dzia³ki
teraz. Op³ata adiacencka wszak to
tylko 30 proc. ró¿nicy pomiêdzy
cen¹ za dzia³kê nieuzbrojona, a wartoœci¹ dzia³ki uzbrojonej.
- Skoro jeszcze na wiosnê przy ul.
Chopina sprzedawaliœmy dzia³ki z
pe³nym uzbrojeniem za 65 z³/m.kw.,
to nie ma bumu na rynku, ¿eby by³a
postawa do takiej ceny, to jest niemo¿liwe, co najmniej 20 z³ mniej. To
nie s¹ tanie dzia³ki. Nie zale¿y mi na
tym, aby wyœrubowaæ cenê. Nie
mo¿na patrzeæ w ten sposób, czy
uzbrojenie pokryje koszty sprzeda¿y dzia³ki, bo gmina nie jest przedsiêbiorstwem i nie mo¿e na tym zarabiaæ. Gmina ma œwiadczyæ us³ugi dla
ludnoœci, stwarzaæ warunki. Gdybyœmy w ten sposób podchodzili, to
mielibyœmy ceny zaporowe. Inna
jest rola gminy. Nigdy 100 proc. nak³adów nie zwróci siê nam, ale nam
nie wolno zarabiaæ. Gmina w inny
sposób ma dochody, ludzie siê wybuduj¹, podejm¹ pracê, dzia³alnoœæ,
póŸniej p³ac¹ podatek od nieruchomoœci itd. W ten sposób trzeba patrzeæ – doda³ wiceburmistrz.
Dzia³ki przy ul. Borków s¹ 9-10
arowe. Ich cena waha siê od 48 do 50
tys. z³. Póki co jest to jest cena bieg³ego i nie oznacza, ¿e taka bêdzie
wystawiona do sprzeda¿y. Z pewnoœci¹ bêdzie wy¿sza. Na razie jednak
œrednia cena dzia³ek wynosi 51,38 z³/
m.kw, Koszt uzbrojenia wyniós³ 361
tys. z³ wraz z nadzorem i wycink¹
drzew.
mm

Koniec z ka³u¿¹
(PRUSINOWO). Skoñczy³y siê
ju¿ k³opoty mieszkañców, dotycz¹ce skupiaj¹cej siê wody w jednym
miejscu i powoduj¹cej, ¿e dzieci,
aby dostaæ siê do autobusu, musia³y
w niej brodziæ.
Urz¹d Miasta w £obzie doszed³

do porozumienia z Zarz¹dem Dróg
Powiatowych i wspólnie zajêli siê
problemem. Gmina ze swojej strony
zakupi³a rury o wartoœci oko³o 3 tys.
z³, ZDP z kolei wykona³ ca³¹ pracê
ziemn¹ wraz z u³o¿eniem rur, które
odprowadzaj¹ ju¿ wodê opadow¹
do pobliskiego do strumienia. mm
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Nie sprzedadz¹ szpitala na hotel
(RESKO). Podczas sesji Rady Powiatu w £obzie Miros³aw
Keller, cz³onek zarz¹du powiatu stargardzkiego poda³ kwotê
nieruchomoœci SP ZOZ w likwidacji opiewaj¹c¹ na oko³o
4,5 - 5 milionów z³. Jednak ju¿ podczas spotkania naszego
wicestarosty z zarz¹dem powiatu stargardzkiego ¿adna
konkretna kwota nie pad³a.

List do redakcji

W poprzednim wydaniu przedstawiliœmy szerok¹ relacjê z wizyty
cz³onka zarz¹du powiatu stargardzkiego Miros³awa Kellera w £obzie
podczas obrad Rady Powiatu.
Wówczas to przedstawiciel powiatu stargardzkiego straszy³, ¿e sprzeda szpital choæby na hotel przy
najbli¿szej nadarzaj¹cej siê okazji.
W ubieg³ym tygodniu szefowie
naszego powiatu spotkali siê z zarz¹dem stargardzkim, aby spokojnie porozmawiaæ o losach naszego
szpitala w Resku. W Stargardzie nie
by³o ju¿ mowy o ¿adnych hotelach,
ani basenach, a zamiast straszenia
rozpoczê³y siê spokojne rozmowy.
O ile jednak Miros³aw Keller, bêd¹c

w £obzie poda³ cenê za nieruchomoœci opiewaj¹c¹ na oko³o 4,5-5
milionów z³, o tyle w Stargardzie
zarz¹d nie chcia³ zdradziæ na ile tym
razem wycenia obiekty.
– Starosta potwierdzi³, ¿e ich
obecne oczekiwanie cenowe za nieruchomoœci jest zdecydowanie ni¿sze, ni¿ na pocz¹tku roku. Na pocz¹tku roku wynosi³o ono oko³o 8 milionów. Poprosiliœmy o konkretn¹ ofertê. Dla nich jednak problemem jest
inny temat – mianowicie pozyskanie
pieniêdzy z programu rz¹dowego.
K³opot polega na tym, ¿e rozporz¹dzenie mówi, i¿ restrukturyzacji nale¿y dokonywaæ na terenie swojej
jednostki terytorialnej. A to jest na

List otwarty do Zarz¹du i Rady Nadzorczej SM
„Jutrzenka” w £obzie

Cel nie uœwiêca œrodków.
Diabe³ tkwi w szczegó³ach

Po przeczytaniu artyku³u w T£ o tym, ¿e Spó³dzielnia „Jutrzenka”
buduje blok mieszkalny przy ul. Orzeszkowej w £obzie, o zachwytach
(„po 20 latach znów siê buduje”), ochach i achach, postanowi³em sprawdziæ, a mo¿e i kupiæ mieszkanko.
Otrzyma³em projekt umowy, kalkulacjê ceny (2600 z³/mkw. pow. u¿.)
i rozpocz¹³em – jak to siê mówi – negocjacje z Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹.
Jestem wieloletnim cz³onkiem Spó³dzielni, mieszkania s¹ wolne, czemu wiêc nie
polepszyæ sobie warunków mieszkaniowych.
Jak do tej pory, a trwa to ju¿ trzy tygodnie, Zarz¹d nie ustêpuje z zapisów
zawartych w projekcie umowy. Spór dotyczy: kosztów dzia³ki, kosztów Zarz¹du i wykoñczenia elewacji.
Dzia³ka gruntowa przy ul. Orzeszkowej zosta³a zakupiona za pieni¹dze
cz³onków Spó³dzielni m.in. i za moje, w roku 1997, za cenê 39.854 z³, na w³asnoœæ. Przez wszystkie lata, do tej pory, m.in. za moje pieni¹dze by³y p³acone
podatki gruntowe. Jest to wiêc nasza wspólna w³asnoœæ. Teraz Zarz¹d chce,
abym przy okazji kupna mieszkania jeszcze raz zap³aci³ swój udzia³ za dzia³kê.
Ma³o tego – Zarz¹d za moje pieni¹dze bierze rzeczoznawcê, aby by³o wiarygodnie, i podnosi wartoœæ tej dzia³ki do 509 tys. z³. Zarz¹d i niektórzy cz³onkowie
Rady Nadzorczej twierdz¹, ¿e podnosz¹c wartoœæ dzia³ki i œci¹gaj¹c wiêksz¹
iloœæ pieniêdzy to dzia³anie na korzyœæ cz³onków Spó³dzielni. Przekonywuj¹ce,
ale tylko z pozoru. Sprawdzi³em przewidywane wp³ywy za mieszkania na
konto Spó³dzielni i wydatki na budowê. Dziwnie gdzieœ niknie te 509 tysiêcy.
Dodatkowo Zarz¹d wykaza³ w stawce 2600 z³/mkw. koszt oko³o 200 tys.
tytu³em swojej pracy. Ile¿ tu jest w zwi¹zku z tym pytañ. Czy jest to zgodne
ze zdrowym rozs¹dkiem, kodeksem pracy i ustaw¹?
Po tych wywodach mam pytanie zasadnicze – czy nie proœciej jest wybudowaæ mieszkania zgodnie z Uchwa³¹ w sprawie zabudowy dzia³ki; cytujê par.
2: Inwestycja mieszkaniowa skierowana jest w pierwszej kolejnoœci do cz³onków oczekuj¹cych, w dalszej do pozosta³ych zainteresowanych”, i par. 5 Dz.
I Statutu: „Celem Spó³dzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków oraz ich rodzin przez dostarczenie cz³onkom samodzielnych lokali mieszkalnych”.
By³oby to bez tych sztucznych kosztów i podejrzeñ. Mieszkania ewentualnie nie wykupione przez cz³onków Spó³dzielni wg przyjêtych powszechnie
procedur wystawiæ na przetarg. To jest logiczny i legalny sposób na dochody.
Wszystkie inne sposoby sprzeda¿y mieszkañ bêd¹ polega³y na z³amaniu prawa.
Ostatni problem zwi¹zany z budow¹ bloku sprowadza siê do pytania – czy
w kosztach budowy jest dobrze opisane docieplenie budynku. Te dociekania s¹
zasadne, aby nie by³o: „M¹dry Polak po szkodzie”.
Antoni Moroz

obcym terenie. W toku dyskusji
wysz³a propozycja starosty stargardzkiego, aby wypracowaæ porozumienie, w którym powiat ³obeski
upowa¿nia powiat stargardzki do
przeprowadzenia restrukturyzacji
s³u¿by zdrowia na naszym terenie. W
tym porozumieniu zawarlibyœmy
wzajemne uzgodnienia co do póŸniejszego wykupu nieruchomoœci.
Pad³o pytanie czy jesteœmy zainteresowani równie¿ przychodni¹. Nie
wykluczamy, ale wszystko zale¿y od
ceny. Nie pa³o konkretne potwierdzenie cenowe, tylko tyle, ¿e du¿o
ni¿ej. Mówi¹, ¿e maj¹ kilka ofert, w
tym najbardziej atrakcyjn¹ dla nich
jest ZOZ gryficki, który interesuje
siê wejœciem na nasz teren. W tym
tygodniu wybieram siê do dyrektora
Jacka Pietryki, aby porozmawiaæ na
ten temat. Ca³y czas mówimy o tym,
¿e nie mo¿e szpital stan¹æ. Przecie¿
mo¿na aneksowaæ umowy dzier¿awy i kontrakty dla Intermedu i Chirurga jeszcze na nastêpny rok i daæ
sobie czas na za³atwienie tematu.
Nale¿a³oby przy okazji doprecyzowaæ te w¹tki, które powoduj¹ tam
zadra¿nienie. Rozstaliœmy siê z przyrzeczeniem zarz¹du stargardzkiego
rozpatrzenia mo¿liwoœci prawnych
zawarcia takiego porozumienia i zrealizowania tego pomys³u. Rozmowy
id¹ w kierunku przed³u¿enia dzier¿awy. Mo¿emy to kupiæ, ale za przyzwoit¹ cenê - powiedzia³ wicestaro-

sta powiatu ³obeskiego Ryszard
Brodziñski.
Z jednej strony, jeœli popatrzy siê
na to, ¿e na SP ZOZie ci¹¿y kilkunastomilionowy d³ug, to nie ma siê co
dziwiæ, ¿e powiat stargardzki kluczy
i straszy, ¿e zamknie szpital, stawiaj¹c tym samym powiat ³obeski pod
œcian¹. Z drugiej strony jednak nie
jest to takie proste, bowiem zabezpieczenie maj¹tku te¿ kosztuje. Gdyby zostawili te jednostki bez zabezpieczenia, to odpowiedzialnoœæ karna jest na w³aœcicielu. Ostre s³owa
Miros³awa Kellera mia³y za zadanie
postraszyæ zarówno nasz zarz¹d, jak
i radnych powiatowych. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e tego typu wyst¹pienia s¹ tylko gr¹, jak w teatrze.
Rzeczywistoœæ jest bardziej skomplikowana i powiat stargardzki tak
naprawdê nie mo¿e wykonaæ zbyt
du¿ych ruchów i od rêki sprzedaæ
szpital, choæby na hotel.
Problem jest jednak w tym, ¿e
program rz¹dowy, o którym z takim
zapa³em mówi³ M. Keller podczas
sesji Rady Powiatu, obecnie jest jedynie projektem, bowiem ani w tym,
ani w przysz³ym roku nie ma pieniêdzy na ten program. Maj¹ byæ, ale
dopiero w 2011 roku. Teraz mo¿na siê
co najwy¿ej do tego programu przygotowywaæ. Spoœród wszystkich
ofert, jakie wymieni³ cz³onek zarz¹du, jedyn¹ mo¿liw¹ do zrealizowania
jest opieka paliatywna.
mm

Stowarzyszenie zaprasza
na walne
Dnia 15.10.2009 r. (czwartek) w sali Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, o godz. 17.00 odbêdzie siê Walne Stowarzyszenia Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie.
Porz¹dek obrad:
1. Informacja o niektórych problemach wynikaj¹cych z umowy kupna mieszkañ budowanych przez Spó³dzielniê przy ul. Orzeszkowej.
2. Informacja o efektach zabieranych g³osów z ostatniego Walnego Spó³dzielni
o pracy radcy prawnej pani Hajdukiewicz.
3. Dyskusja na powy¿sze tematy.
4. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Stowarzyszenia za okres od 31.01.08 r.
5. Podjêcie uchwa³ z wypracowanych wniosków na Walnym Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Antoni Moroz
Zapraszamy cz³onków Spó³dzielni, delegata Zarz¹du SM i Rady Nadzorczej
oraz Kierownika Budowy.
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Podzielili siê przez œcieki
(BORKOWO WIELKIE). Popegeerowskie kanalizacje i wodoci¹gi
niejednemu samorz¹dowcowi spêdzaj¹ sen z powiek. Jeœli do
tego dojd¹ prawa w³asnoœci i nieporozumienia s¹siedzkie problem zdaje siê byæ nie do rozwi¹zania.

W Borkowie Wielkim ludzi podzieli³a – kanalizacja. W tej miejscowoœci znajduj¹ siê bloki popegeerowskie, ludzie wykupuj¹c mieszkania, wykupili równie¿ czêœæ kanalizacji maj¹cej swoje ujœcie w zbiorczym szambie. Ich w³asnoœci¹ sta³y
siê równie¿ ogródki. Czêœæ kanalizacji przechodzi przez ogródek, nale¿¹cy do prywatnego domu i wychodzi
poza tereny prywatne do szamba.
Szambo dla wszystkich mieszkañców jest wspólne, tote¿ prawid³owym rozwi¹zaniem by³oby, aby jedna osoba wybrana przez wszystkich
zbiera³a op³aty za szambo i dba³a o
jego wywóz. Tak dzieje siê we
wszystkich wspólnotach. Problem
polega na tym, ¿e tu ¿adnej wspólnoty nie ma, rura kanalizacyjna jest
zapchana, szambo p³ynie ulic¹ z
przelewaj¹cych siê studzienek. Grozi epidemi¹ – krzycz¹ mieszkañcy i
winê za ten stan rzeczy zrzucaj¹ na
s¹siadkê oraz wójta. W blokach
mieszka 12 rodzin, s¹siadka, z któr¹
tocz¹ spór, jest 13 u¿ytkownikiem
sieci.
Innego zdania jest wskazywana
mieszkanka Borkowa Wielkiego oraz
przedstawiciele Urzêdu.
To ona
Zatrzymujemy siê obok bloków,
ju¿ z daleka czuæ fetor, podchodzi do

nas jeden z mieszkañców i pokazuje
œcieki p³yn¹ce ulic¹. Wskazuje na
bloki – to stamt¹d wykopanym rowkiem p³yn¹ nieczystoœci. Powoli
schodz¹ siê mieszkañcy, za winn¹
wskazuj¹ mieszkankê pobliskiego
domku – „zatka³a rurê kanalizacyjn¹” - mówi¹. Pytam kiedy? Padaj¹
ró¿ne daty.
– Ju¿ ponad dwa miesi¹ce –
mówi jeden z mieszkañców.
- Oj! Wiêcej, wiêcej, nie pamiêtam
daty, ale ju¿ chyba od maja bodaj¿e,
jak nie wczeœniej – poprawia go s¹siadka.
- Zabetonowa³a wczesn¹
wiosn¹... - dodaje inny mieszkaniec
wsi.
- Wszyscy rozk³adaj¹ rêce, byli z
sanepidu i nic. Zima najdzie i co to
bêdzie? - pyta kolejny mieszkaniec
bloków.
- Zima czy lato, to nie mo¿e tak
byæ. Ludzie maj¹ p³aciæ? Tak?
Oczyszczalnia jest, beczkowóz jest.
Od pocz¹tku siê p³aci³o. Tu jest spad
i wiadomo, ¿e tu bêdzie wylewaæ, a u
niej jest zabite i koniec. Ona zatka³a
rurê, a z szamba sama korzysta.
Szambo jest agencyjne, a my p³acimy za to, to jak? Gdy kupowaliœmy
mieszkania, zap³aciliœmy za rury 230
z³ – dodaje kolejny uczestnik spotkania.
– I po 30 lat w Pegeerze robilim

i co mamy z tego? - wtr¹ca jedna z
kobiet.
- Z ¿adnej strony nie ma pomocy.
Czy staraliœmy siê z ni¹ rozmawiaæ?
Nie da siê. Tu s¹ ludzie chorzy, starzy, tak nie mo¿e byæ – mówi kolejna
osoba.
– By³y panie z sanepidu i powiedzia³y, ¿e musimy siê dogadaæ,
ale jak? W jaki sposób siê dogadaæ?
Przecie¿ chcieliœmy wywoziæ i p³aciliœmy. Ze studzienek wywozimy co
drugi dzieñ. Ratujemy siê, jak mo¿emy. Tam jest podjazd dobry i mo¿na
wywieŸæ pe³n¹ beczkê, a st¹d po troszeczkê i podjazd jest bardzo z³y. W
sumie jest szeœæ studzienek – po
dwie przy ka¿dym z trzech bloków
Szambo wywo¿one jest we wtorki i w
pi¹tki za beczkê. Nie wiemy, jak bêdzie podje¿d¿a³ samochód zim¹,
chyba nie wjedzie, a jak bêdzie siê
szambo wylewaæ, tak jak teraz, to
bêdziemy sobie nogi ³amaæ na zamarzniêtych œciekach – mówi kolejny
mieszkaniec.
Dodaje, ¿e Agencja powinna
wyst¹piæ do s¹du o uniewa¿nienie
sprzeda¿y dzia³ki, skoro szambo jest
agencyjne.
Józef Przy³k decyduje siê, aby
oprowadziæ mnie po terenie. Umiejêtnie mijamy kolejne rozlewiska nieczystoœci, wyp³ywaj¹ce ze studzie-

nek. Przechodzimy poza bloki do
szamba w pobli¿u spornego domku.
– Ona mówi, ¿e nie broni nam
dostêpu do szamba, to co? Mamy
teraz kupowaæ rury, p³aciæ za
wszystko? Nas nie staæ na to. Trzeba
jeszcze zezwolenia. Z czasem zrobi¹
tu kanalizacjê drog¹ i pod³¹cz¹ nas
do Siedlic albo Rekowa do oczyszczalni, to po co koszta ponosiæ?
Gmina nawet nie chce nam zezwolenia daæ, bo maj¹ inne plany. Rury
przechodz¹ przez jej ogródek i sama
wybi³a dziurê. Teraz ma sucho, nic
siê nie zatapia ani nic, my wywozilibyœmy i by³oby w porz¹dku, ale nie
chce. Upartoœæ. Z pocz¹tku by³o
inaczej. Gospodarz wywozi³, by³o
tych piêæ beczu³eczek i 12 metrów
wywozi³. Przez 2-3 miesi¹ce siê nie
wywozi³o, szambo przepe³nia³o siê i
jej zalewa³o. A teraz, jak beczka jest
nowa, a oczyszczalnia jest w Rekowie, to ludzie chc¹ wywoziæ. Mia³aby sucho, ale nie chce otworzyæ. To
jest z³oœliwoœæ. Niektórzy mówi¹,
aby i jej zabiæ rurê, ale co? I my bêdziemy jej na z³oœæ robiæ? To bez
sensu. Powiedzia³a do nas - wykopcie sobie rury i bêdziecie mieli. Przecie¿ rury nie s¹ jej. Tutaj œcieki id¹ do
stawku, a ze stawku do jeziorka i
zatruwa siê. Nie wolno tak. Sama
sobie przebi³a rury na ogródku, a
twierdzi, ¿e to my zrobiliœmy. Ale jak,
skoro tam jest du¿y pies na ogrodzie,
to jak? - opowiada³ Józef Przy³k,
oprowadzaj¹c mnie po okolicy i
wskazuj¹c na wylewaj¹ce siê studzienki. Po chwili do³¹czy³ do nas
Mieczys³aw Górecki.
- Musimy siê jakoœ ratowaæ, bo tu
epidemi¹ grozi jak skurczybyk.
Chcemy tylko, aby naprawi³a to, co
popsu³a. A jak nie, to do wójta i niech
wójt puœci kanalizacjê tu drog¹ do
oczyszczalni i bêdziemy ¿yli jak ludzie, a nie w smrodzie – powiedzia³.
Po chwili, gdy ju¿ wykonaliœmy
rundê wokó³ ogrodów i wyszliœmy
na drogê, podeszli do nas mieszkañcy, którzy pozostali na podwórku. Wskazali na drogê, mówi¹c, ¿e
jak zim¹ nie bêdzie wywo¿one
szambo, to lec¹ce œcieki bêd¹ na
niej zamarza³y.
– Za komuny musia³aby to otworzyæ w ci¹gu 24 godzin i nic by nie
powiedzia³a, a teraz demokracja i
nawet policja nie ma prawa – kwituje
jeden z mieszkañców.
To oni
Po takich informacjach mia³am
mieszane uczucia. Wynika³o z nich,
¿e oto jedna z mieszkanek upar³a siê,
aby utrudniæ ¿ycie innym mieszkañ-
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com wsi. Specjalnie przebi³a kanalizacjê, zatka³a j¹ i nie chce z nikim
rozmawiaæ na ten temat. Mia³am te¿
pewne obawy, czy w ogóle bêdzie
chcia³a rozmawiaæ. Brama na posesjê by³a otwarta, a pies zamkniêty w
kojcu. Spokojnie wiêc wesz³am na
podwórko i zapuka³am do drzwi.
Otworzy³a mi pani Bogus³awa Gorczyca i ze s³owami „czeka³am na
pani¹”, zaprosi³a do œrodka. Mile
zaskoczona takim obrotem sprawy
wys³ucha³am jej wersji. Jak w takich
sytuacjach bywa, znacznie ró¿ni³a
siê od wersji pierwszej. Swoje racje
rozpoczê³a od puszczenia filmu nagranego w swoim ogrodzie. To, co
zobaczy³am, przerazi³oby ka¿dego.
Spora czêœæ posesji zalana by³a nieczystoœciami, które wlewa³y siê do
jej ogrodu z przyleg³ej dzia³ki. Jak powiedzia³a, w takim stanie by³ jej
ogród przez 2,5 roku - do koñca roku
ubieg³ego. W tym roku mia³a sucho
tylko przez pó³ roku, gdy dosz³o do
kolejnego zalania. Wtedy powiedzia³a doœæ.
- Wszêdzie idê, wszêdzie stukam,
nie mam nerwów, nie mam spokoju.
Na w³asnej ziemi jestem nikim. Oni mi
przebili rurê na moim ogródku. Ja nie
zatka³am rury, bo tak mi siê podoba³o, przebito mi j¹. Przecie¿ ja przy
pe³nym szambie dziury na ogrodzie
nie wybi³abym, no ludzie! Nie wezwali nikogo, gdy by³o to wszystko
pokopane i zalane, tylko jak ju¿
wszystko przesch³o. To jest przykre
– 20 lat mnie zalewali, a teraz znowu
puœcili mi pod nos, tym razem z drugiej strony domu – drog¹ i do stawku. Domyœlam siê nawet kto. Zepsuli
mi ca³y ogród.
Nikt nigdy nie przyszed³ przez 20
lat i nie wykosi³ wokó³ szamba. Nikt.
Raz tylko, jak ich wójt pogoni³, a tak
ca³y czas my siê tym zajmujemy. Tu¿
za moim ogrodzeniem, na terenie
s¹siedniej dzia³ki, jest wybita
dziura w rurze, wszystko mi zala³o
– powiedzia³a B. Gorczyca. Pokazuje mi zdjêcia – To jest mój ogródek. 2,5 roku sta³ w g...e. Nie mam
siê gdzie zwróciæ, by³am w Sanepidzie i prosi³am, aby wziêli próbki i
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zbadali do jakiego zniszczenia
doprowadzili. Wykopali rów i
puszczali nim œcieki na mój ogródek. Wszystko sz³o w moj¹ ziemiê,
a teraz siê domagaj¹? Czego? Widzia³a pani? To jest mój ogród! A
to truskawki – pokazuje na zdjêciach. - Wszystko gnije, p³ot trzy
razy zmienia³am. W koñcu daliœmy plastikowy. Przebili ma³¹ studzienkê, wykopali rów i to wszytko p³ynê³o do mnie. Ja to mia³am
smród! Gdybym mog³a go zatrzymaæ w s³oiczku, to wszystkim bym
pokaza³a! Oni twierdz¹, ¿e im PGR
zrobi³ rury, ale ja wykupi³am i ziemiê
i rury, które przechodz¹ przez mój
ogród. S¹ moj¹ w³asnoœci¹. PGR-u
nie ma. To ju¿ historia.
Od grudnia chodzi³am od drzwi,
do drzwi. Puka³am i zbiera³am na
szambo, ¿eby nie zalewa³o. W szambie jest 6 beczek, ponad 70 metrów,
a oni wyci¹gali po 12 metrów.
Twierdz¹, ¿e ja ich okrada³am, szczególnie ta pani, która nigdy nie p³aci³a, albo p³aci³a, ale za ma³o. - Pokazuje mi zeszyt, w którym ma szczegó³owo zanotowane kto, za co i ile
p³aci³. Przy jednym nazwisku doœæ
czêsto pojawia siê 0 z³ b¹dŸ „za
ma³o”. - Za ni¹ p³aciliœmy ze wspólnych. W czerwcu nikt za ni¹ nie da³,
ja musia³am zap³aciæ. By³o wywiezione 4 beczki. Ona teraz chodzi i
mówi, ¿e ich okrada³am, z czego?Jakie tu miliony s¹? Powiedzia³am –
weŸcie wyliczenia, dokumenty idŸcie do wójta niech wam policzy, jeœli
braknie z³otówki – ukarzcie mnie.
JeŸdzi³am do gminy, dzwoni³am, bo
ta jedna osoba nie p³aci³a, prowadzi³am to i chcia³am do czasu, a¿
bêdzie sucho ko³o mojego domu.
Ludzie nagadali siê, ale p³acili, a ona
nie.
Przecie¿ im wylatywa³o pod
blokami, ale nikt nie przyszed³ i nie
zobaczy³ czy jest szambo wyci¹gniête. Mogli przyjœæ i mogli zobaczyæ, bo widzieli, ¿e szambo nie by³o
wyci¹gane. Nikt pieniêdzy nie da³ za
ni¹, a ja te¿ ju¿ g³upia nie by³am i nie
chcia³am za ni¹ p³aciæ – powiedzia³a
B. Gorczyca.

Pocz¹tkowo wszyscy p³acili po 5
z³ od osoby. Przy takich op³atach
zawsze zostawa³o oko³o kilkunastu, kilkudziesiêciu z³, na poczet
kolejnego rachunku.
PóŸniej mieszkañcy chcieli od
licznika. W tej sprawie B. Gorczyca
by³a u wójta i za³atwia³a od licznika.
- Im œmierdzi a mi 20 lat. Ile ja robactwa, wszystkiego mia³am, nikt
nie widzia³? Ca³y czas mówi³am i prosi³am. Wójt zrobi³ listê, ale nikt nie
chcia³ daæ, bo jednej pani wysz³o 4 z³,
to ma³o jej nie zjedli, do wójta chcieli
biec na skargê. W maju mia³am wywieŸæ sama szambo i zatkaæ. Przyszed³ jeden pan i powiedzia³ – nie
zatykaj, coœ zrobimy, podpisali umowê, ¿e bêd¹ przynosiæ pieni¹dze za
wywóz szamba. W czerwcu przynieœli – przez jeden miesi¹c od momentu, jak wójt kaza³, prócz tej jednej
pani. W lipcu nie przyniós³ nikt i nikt
nie zajrza³ do szamba. 21 lipca 2009
roku ponownie zosta³o zalane, wtedy wywioz³am 2 beczki, sama zap³aci³am 220 z³ – tak byæ n ie mo¿e. Napisa³am pismo, ¿e informujê, ¿e z
dniem 1 sierpnia dokonam usuniêcia
pozosta³ych rur odprowadzaj¹cych
nieczystoœci z waszych posesji poza
moj¹ dzia³k¹. Potem zosta³a przebita
rura na moim ogrodzie. Musieliœmy
kopaæ rowy i wiadrami g... cudze
wynosiæ! Nie mam si³. Oni mnie
strasz¹ prokuratorem. Na jednym ze
zdjêæ widaæ rurê na s¹siedniej dzia³ce koñcz¹c¹ siê wlotem na granicy
dzia³ek.
Trzeba by³o kopaæ rowy i wynosiæ wiadrem, ludzie maj¹ ogród za
moim ogrodem i nikt nie widzia³ i nikt
nie s³ysza³? Nikt nie podszed³ i nie
spyta³ – kobieto co ci siê sta³o? Co
ja mam na tym ogrodzie posadziæ i co
ja mam na nim zrobiæ? Drzewa posadzê – usychaj¹. Ja nie mam nic, bo
wszystko usycha, gnije. Jak ja mogê
z tego jeœæ? Czy nie proponowali
wymiany ziemi? To ja zaproponowa³am. Nie mo¿na nikomu tak zrobiæ,
czy ja jako w³aœciciel nie mam prawa?
Powiedzia³am do sekretarz gminy

Str
Str.. 9
niech wywioz¹ tê ziemiê, niech nawioz¹ now¹, a rury niech zakopi¹
metr pod ziemiê, bo s¹ na szpadel.
Do tej pory nikt nie przyszed³, a teraz
powiedzia³am, ¿e nie dam. Nigdy nikt
nie przyszed³ i nie powiedzia³: przepraszamy, zniszczyliœmy. Oni mówi¹
– piêkne ziemniaki mamy, a ja czym
mam siê pochwaliæ, ¿e robiê, ¿e tracê
i nie mam nic? Nigdy nie interesowali siê niczym, ka¿dy tylko roszczy
sobie prawo, ale mi nikt darmo nie
da. Oni maj¹ warzywa, wszystko, a ja
w sklepie muszê marchewkê kupowaæ.
Czy maj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia rur inn¹ drog¹? Maj¹ swoje
ogrody. Ja ca³y czas mówi³am – mi
nie przeszkadza, ¿e te rury tam id¹,
tylko prosi³am, ¿eby nie zalewaæ.
Nie chcê byæ zalana. To nie jest
tak, ¿e raz wyla³o, od samego pocz¹tku, od 20 lat wylewa i mnie zalewa. I
te¿ mia³am ma³e dzieci, a ogród zalany szambem. S¹siada nie ma, to jeszcze jemu wykopali rów i jemu puszczaj¹. Dlaczego puszczaj¹ na drogê?
Niech kupi¹ sobie beczkê, postawi¹
za chlewkami i niech leci. Ja te¿ mogê
sobie kupiæ i pod³¹czyæ siê do niej,
póki nie bêdzie kanalizacji. W chlewku s¹ stare szamba, ale zawalone
œmieciami. Ka¿dy blok mia³ szambo,
mo¿e niedu¿e, ale maj¹.
Nikt mi nie da³ na autobus, ani na
telefon. My sami dbamy o drogê
gminn¹, dojazdow¹ do szam ba, sami
j¹ kosimy, kosimy wokó³ szamba,
drzewka sadzimy i jeszcze ¿yæ nie
dadz¹. Wystarczy sprawdziæ ile beczek by³o wyci¹gniêtych od grudnia
do czerwca, a ile wstecz i gdzie te
œcieki sz³y – w moj¹ ziemiê i do stawku. Ko³ek do prania posta³ dwa lata
i zgni³ – polecia³ z praniem – opowiada B. Gorczyca.
Odpowiedzialnoœæ
Wysz³yœmy na ogród, by na miejscu zobaczyæ efekt zniszczeñ. Na
zalanej wczeœniej ziemi do dzisiaj nic
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Do Wêgorzyna
przez Drawsko

Ci¹g dalszy ze strony 9

(£OBEZ). W poniedzia³ek w
£obzie pojawi³y siê znaki informuj¹ce o objeŸdzie do Wêgorzyna
przez Drawsko Pomorskie. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest modernizacja przejazdu kolejowego na ul.
Waryñskiego.

nie roœnie. Tam, gdzie zala³y nieczystoœci z przebitej rury wypali³o warzywa, a drzewka powoli usychaj¹.
Czêœæ roœlin nie zd¹¿y³o siê rozwin¹æ, a ju¿ zaczê³y gniæ. Ziemia jest
ska¿ona. Gmina utrudnieñ nie zrobi,
gdyby mieszkañcy chcieli jednak na
w³asn¹ rêkê wykonaæ pod³¹czenie.
Ile bêdzie mog³a - pomo¿e.
Rozmawiaj¹c z mieszkañcami, nie
wiedzia³am, ¿e s¹ w³aœcicielami dzia³ek, tote¿ wójt, od którego tyle wymagaj¹, nie mo¿e nic zrobiæ – chyba
¿e na³o¿yæ karê. Mo¿e te¿ nakazaæ
wywieŸæ nieczystoœci i obarczyæ
mieszkañców podwy¿szon¹ piêciokrotnie kwot¹ za karê. Sporo osób
powraca³o do czasów PGR, do praktyk, gdy to wszytko ktoœ za³atwia³ i
ktoœ by³ za to odpowiedzialny. Bêd¹c jednak w³aœcicielem, ponosi siê
przede wszystkim odpowiedzialnoœæ. I jest jeszcze inna prawda –
takie owoce zbierzemy, jaki zasiejemy plon. Okazuje siê, ¿e kanalizacja
zosta³a sprzedana wraz z ziemi¹,
wbudowana zbyt p³ytko, spad jest
niewielki a wlot do szamba wysoko.
To wszystko sprawia, ¿e minimalne
przelanie powoduje cofkê i wybijanie w studzienkach, to z kolei powoduje zalewanie posesji pani Gorczycy. Niemo¿liwe wrêcz by jej s¹siedzi
o tym nie wiedzieli. Wiedzieli i przyznali siê do tego w rozmowie ze mn¹.
Zapewniali, ¿e teraz nie dopuszcz¹
do zalania. Ale czy pani Gorczyca
mo¿e wierzyæ, skoro ju¿ miesi¹c po
podpisaniu zobowi¹zania o p³atnoœciach nikt z pieniêdzmi za wywóz
nie przyszed³? Mieszkañcy bloków
mówi¹ o kosztach po³o¿enia nowej
sieci omijaj¹cej posesjê pani Gorczycy, ale o jakich kosztach mo¿e
mówiæ sama zainteresowana? Jakie
ona ju¿ ponios³a i poniesie? Mieszkañcy mówi¹ o epidemii, a czy nie
by³o takiego prawdopodobieñstwa,
gdy szambo wylewa³o na posesjê
pani Gorczycy? Przecie¿ to po s¹siedzku, czy wówczas nikomu nie
przeszkadza³ fetor? Mieszkañcy
mówi¹, ¿e ich studzienki wylewaj¹,
szambo te¿ wylewa³o – ró¿nica polega na tym, ¿e teraz – pod ich blokami.

Czêœæ wsi zosta³a sk³ócona, ale w³aœciwie przez co? Przez to, ¿e pod
okiem pani Gorczycy musieli p³aciæ
co miesi¹c okreœlon¹ kwotê, aby
szambo by³o wywo¿one systematycznie? Nikt nie przyznaje siê do
przebicia rury, ale to w³aœciwie by³o
ju¿ tylko kropk¹ nad i.
Mieszkañcy maj¹ dwa wyjœcia –
szukaæ sprawiedliwoœci na drodze
s¹dowej, albo uznaæ fakt, ¿e jako
w³aœciciele odpowiadaj¹ prawnie za
to, co dzieje siê u nich na podwórku.
Przy tym drugim rozwi¹zaniu maj¹
trzy wyjœcia – pod³¹czyæ now¹ kanalizacjê do szamba przy pomocy gminy, wykorzystaæ szamba przy swoich blokach, albo dbaæ o to, aby studzienki by³y opró¿niane systematycznie, by nie wylewa³y na ulicê. Za
wycieki ze studzienek – oni odpowiadaj¹ prawnie. O tym, ¿e s¹ one
doœæ czêste, œwiadczy rowek przekopany od bloków do drogi.
Czy mieszkañcy s³usznie
wymagaj¹ od wójta interwencji i
za³atwienia za nich spraw?
Zgodnie z opini¹ radcy prawnego Przemys³awa Kaczorowskiego
do gminy nale¿¹ sprawy utrzymania
czystoœci i porz¹dku w gminie. W
ramach tych spraw gmina ma dbaæ o
to czy dana nieruchomoœæ jest pod³¹czona do sieci lub w razie jej braku
do zbiornika bezodp³ywowego oraz
czy korzystaj¹cy z nieruchomoœci
ponosi op³aty z tym zwi¹zane. W
zakresie tej konkretnej sprawy gminie nie przys³uguj¹ ¿adne uprawnienia, z którym mog³aby ona skorzystaæ dla za³atwienia sprawy. Mo¿e
byæ jedynie mediatorem, co zreszt¹
stara siê czyniæ.
Przedstawiony spór, jest sporem
s¹siedzkim. Ka¿dej ze stron przys³uguj¹ cywilne roszczenia, które mog¹
byæ dochodzone na drodze s¹dowej.
Czy mieszkañcy Borkowa Wielkiego
zdecyduj¹ siê na tak¹ drogê, czas
poka¿e. Dzia³ania trwaj¹ce wiele lat,
doprowadzi³y obie strony pod œcianê. Czy bêd¹ chcieli siê spod niej
wycofaæ, czy dalej dr¹¿yæ spór –
czas poka¿e.
mm

Jak siê dowiedzieliœmy, przynajmniej przez tydzieñ dojazd do Wêgorzyna bêdzie mo¿liwy tylko przez
Drawsko. Podobnie osoby, które
bêd¹ chcia³y dostaæ siê do £obza z
gminy Wêgorzyno, bêd¹ musia³y
skorzystaæ z objazdu przez to miasto.
PKP wykona³a ju¿ przejazd kolejowy na ul. Drawskiej i ul. Kraszewskiego, a w tej chwili przyst¹pi³o do modernizacji przy ul. Waryñskiego. Po remoncie przejazd
ma byæ g³adki, a nie jak dotychczas
z charakterystycznymi progami
przeskokowymi. Równoczeœnie
kolej wykona odwodnienie, zakoñczaj¹c tym samym problem zwi¹zany z zastoinami wody przy ka¿dorazowych opadach deszczu.

Tak daleki objazd zwi¹zany jest z
tym, ¿e nie ma mo¿liwoœci wykonania choæby tymczasowego przejazdu obok modernizowanego. Bêd¹
usuwane szyny, wymieniany t³uczeñ i wyrównane poziomy.
Nie ma te¿ mo¿liwoœci wytyczenia objazdu inn¹ drog¹, aczkolwiek
mieszkañcy grodu nad Reg¹ zapewne skorzystaj¹ z mo¿liwoœci przejazdu ul. Wêgorzyñsk¹. Niemo¿liwe
jednak jest, aby tamtêdy mog³y
przejechaæ TIR-y i samochody dostawcze.
mm

Gdzie du¿o tam dofinansuj¹
(£OBEZ). Pocz¹tkowo opracowanie kanalizacji dla miasta £obez
by³o wiêksze. Jednak przepisy
mówi¹, ¿e aby budowaæ kanalizacjê
z wykorzystaniem zewnêtrznego
finansowania, musi byæ okreœlona
liczba mieszkañców na jednym kilometrze. Gmina £obez stara siê pozyskaæ œrodki z zewn¹trz, wiêc ulice, gdzie nie ma okreœlonej liczby
mieszkañców, musia³y zostaæ wy³¹czone z projektu.
We wniosku, który gmina sk³ada
w ramach Stowarzyszenia Pojezierza
Drawskiego, jest przede wszystkim
„zatorze”, czyli ul. Wêgorzyñska,
Podgórna, Strumykowa, Odnoga
Wêgorzyñska i £¹kowa. Dodatkowo w tym opracowaniu jest ul.
XXX.lecia, Kiliñskiego, Przedmiej-

ska, Kamienna, Pomorska, S³oneczna (w tej chwili jest robiona kanalizacja, ale zostanie uznana, jako koszt
kwalifikowany).
To jednak jest zadanie na przysz³oœæ. Obecnie jednym z utrapieñ
mieszkañców i przedsiêbiorców jest
zalewanie posesji, podczas ulew.
Dzieje siê tak ka¿dorazowo zawsze w
tych samych czêœciach miasta: przy
Netto, na ul. Segala czy przy ul. S³owackiego. Aby zapobiec tego typu
zdarzeniom, gmina postanowi³a
zwiêkszyæ iloœæ kratek œciekowych,
aby woda mogla szybciej odp³yn¹æ.
Czêœæ ju¿ zosta³a zamontowana. Czy
to pomo¿e? Nie wiadomo, w ka¿dym
razie na wymianê starych i w¹skich
rur kanalizacyjnych na razie nie ma
co liczyæ.
mm
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Sybiracy wybrali nowy Zarz¹d
(£OBEZ). 12 paŸdziernika w
OHP zebrali siê Sybiracy, aby przyj¹æ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
w £obzie i wybraæ nowy zarz¹d.
Nowym prezesem Ko³a zosta³a Zofia Majchrowicz
Jak ka¿de spotkanie, tak i to rozpoczêli od odœpiewania hymnu Sybiraków.
W bie¿¹cym roku minê³a kolejna
kadencja funkcyjnych w³adz Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie, które
obejmuje swoim zasiêgiem takie miasta jak: £obez, Resko Wêgorzyno i
Radowo Ma³e. Obecnie liczy ono
344 cz³onków i 34 podopiecznych. W
£obzie mieszka 188 Sybiraków, bêd¹cych cz³onkami Ko³a, w Wêgorzynie – 59, w Resku – 55, natomiast
w Radowie Ma³ym – 35, w innych
miejscowoœciach – 7.
W ³obeskim Kole najwiêcej Sybiraków pochodzi z by³ego województwa
wileñskiego, a jeœli chodzi o grupy
spo³eczne – to wywodz¹ siê z osadników wojskowych, rolników i rodzin
policyjnych. Do ³obeskiego Ko³a
nale¿¹ równie¿ Sybiracy wywiezieni
na „nieludzk¹ ziemiê” po roku 1948.

W ci¹gu kadencji ³obeskie Ko³o
uczestniczy³o w wielu uroczystoœciach i wydarzeniach, m.in. w Marszu ¯ywej Pamiêci Sybiru w Bia³ymstoku. Nie brakowa³o spotkañ z m³odzie¿¹ w szko³ach na terenie powiatu.
Sybiracy z w³asnych sk³adek przekazali po 200 z³ na dzwon do koœcio³a w
Radowie Ma³ym i Nowogardzie oraz
150 z³ na sztandar dla Gimnazjum nr 7
im. Sybiraków w Szczecinie.
O nazwê zwi¹zan¹ z Sybirakami
prosili równie¿ Radê Miejsk¹ w

£obzie dla jednej z nowo tworz¹cych
siê ulic w mieœcie.
Sybiracy wspó³pracuj¹ z liceum
oraz trzema gimnazjami w £obzie,
Resku i Wêgorzynie, gdzie prowadz¹ szeroko zakrojon¹ pracê z
m³odzie¿¹, na której szczególnie im
zale¿y. Jak mówi¹, pokój na œwiecie
jest najwy¿sz¹ wartoœci¹ i tej prawdy nie mo¿na zapomnieæ. Nie mo¿na
te¿ zapomnieæ o gehennie, jak¹ prze¿yli i losach wielu Polaków, którzy
nie powrócili z „nieludzkiej ziemi”.

Zjazd Brze¿añczyków

Zbigniew Harbuz
W dniach 12- 14 paŸdziernika
br. zorganizowany zosta³ przez
dzia³aczy z Wroc³awia kolejny,
dwudziesty zjazd Kresowian, by³ych mieszkañców dawnego powiatu Brze¿any oraz okolic. Na miejsce spotkania wybrano hotel „Nasz
Dom” w Polanicy-Zdroju.
Zjazd zorganizowano w miejscowoœci uzdrowiskowej w Kotlinie
K³odzkiej. By³o ju¿ po sezonie i na
ulicach nie napotykano na t³umy
kuracjuszy, wczasowiczów i turystów. Hotel ten ma zalety z tego
wzglêdu, ¿e mo¿e pomieœciæ du¿¹
grupê osób. Jest tu du¿a sala na obrady oraz restauracja.
Do Polanicy przyjecha³o blisko
100 osób z wielu regionów Polski.
Przyjechali tak¿e ma³¿onkowie z Niemiec, spod francuskiej granicy, niegdyœ mieszkañcy Brze¿an. Z tego co
siê zorientowa³em, to na spotkanie
przybyli m.in. z nastêpuj¹cych
miast: Bytom Odrzañski, G³ubczyce,

Kluczbork, Kraków, Opole, Poznañ,
Pu³awy, Pszczyna, Rzeszów, Siewierz, Tarnów i Zabrze. Przyby³o te¿
ma³¿eñstwo ze Szczecina. £obez reprezentowa³y trzy osoby – Marcin
Bas, Tadeusz Bas oraz Zbigniew
Harbuz. PokaŸn¹ grupê uczestników
stanowili mieszkañcy Wroc³awia i
województwa. Przyjechali równie¿
proboszczowie parafii Brze¿any. Od
1 sierpnia proboszczem jest ks. Andrzej Remiszewiæ, który obj¹³ parafiê
od ks. Jana Kuca.
Organizatorzy w imieniu Kresowian podziêkowali za kilkuletni¹ pracê ksiêdza Jana. Wrêczono mu komputer, przydatny mu bêdzie na dalszych studiach. Obradom przewodniczyli dzia³acze z Wroc³awia – Ludmi³a Wolañska oraz Micha³ Siekierka. Na pocz¹tku obrad odœpiewano
patriotyczn¹ pieœñ. Przywitano
przyby³ych, a wœród nich kap³anów
i dzia³aczy oraz sponsorów. Wœród
wymienionych by³ Józef Fulek,
g³ówny sponsor przy odbudowie
koœcio³ów w Brze¿anach i Kuropatnikach, który przyby³ na spotkanie
wraz z ma³¿onk¹, a tak¿e Eugeniusz
Kulka, projektant i wykonawca. Nazwisk wymieniono wiele, bo do prac
przy odbudowie koœcio³ów w³¹czy³o siê du¿o osób. Podczas obrad,
przy pomocy telefonu komórkowe-

go, z³o¿ono ¿yczenia d³ugoletniej
dzia³aczce i organizatorce spotkañ
Krystynie Mróz, która nie mog³a
przyjechaæ na zjazd ze wzglêdów
zdrowotnych.
Drugiego dnia udaliœmy siê do
koœcio³a parafialnego na okolicznoœciow¹ Mszê, sprawowan¹ przez ks.
Andrzeja i ksiêdza z Polanicy. Po
zakoñczeniu, przed koœcio³em zebrani mieli okazjê zrobiæ zdjêcia. Po
obiedzie wszyscy spotkali siê, by
omówiæ bie¿¹ce problemy. Micha³
Siekierka z³o¿y³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci œrodowiska we Wroc³awiu. Wiele dyskusji poœwiêcono kolejnemu zjazdowi w 2010 roku.
Wczeœniej, na pocz¹tku, uczczono
minut¹ ciszy zmar³ych. Wymieniono
21 nazwisk tych osób, o których in-

Z tego te¿ powodu zadaniami na
przysz³oœæ dla Ko³a s¹, zgodnie z
wytycznymi Zarz¹du G³ównego,
m.in.: energiczne dzia³ania na rzecz
uzyskania odszkodowania za pobyt
i niewolnicz¹ pracê na terenie ZSRR,
od rz¹du Rosji oraz domaganie siê od
Ministerstwa Edukacji, aby w podrêcznikach znalaz³y siê wiadomoœci
dotycz¹ce martyrologii Polaków na
Wschodzie.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego nie by³o prezes
Ko³a Ludwiki Guriew, która ze wzglêdów zdrowotnych nie mog³a przybyæ. Po 19. latach szefowania Ko³u,
czyli od samego pocz¹tku, zrezygnowa³a z tej funkcji.
Zebranie prowadzi³ honorowy
prezes od spraw organizacyjnych
Tadeusz Barañski oraz drugi wiceprezes Piotr Kowalczyk.
Nowym prezesem Ko³a zosta³a
wybrana Zofia Majchrowicz, a w
sk³ad zarz¹du powo³ano: Janinê
Leszczyñsk¹, Józefê Bober, Zofiê
Chojnack¹, W³adys³awê Ró¿añsk¹,
Janinê Rachwa³, Henryka Maœluka,
Genowefê Ma³yszek i Aleksandra
Daszkiewicza. Zarz¹d ukonstytuuje
siê we wtorek.
mm
formacje dotar³y do Wroc³awia.
Wœród zmar³ych wymieniono Józefa Wojciechowskiego, lat 94, Stefana Koguta, lat 92. Pierwszy pochodzi³ z Legnicy, drugi z Wroc³awia.
Zmar³ tak¿e Menachem Katz w wieku 83 lat, mieszkaj¹cy w Izraelu, który pozosta³ przy ¿yciu dziêki schronieniu siê w polskiej rodzinie w Kuropatnikach. Swoje prze¿ycia utrwali³ w ksi¹¿ce wydanej w jêzyku polskim. Od kilkunastu lat zawsze przyje¿d¿a³, czasem jeszcze z innymi osobami, na spotkania Brze¿añczyków.
Tego te¿ dnia zorganizowano
pogadankê na temat dzia³añ 51 pu³ku piechoty stacjonuj¹cego w Brze¿anach. We wrzeœniu 1939 roku pu³k
zosta³ przetransportowany w okolice I³¿y i tam czêœæ ¿o³nierzy poleg³a.
Wieczorem zorganizowano na tarasie pieczone kie³baski oraz bigos.
Nastêpnego dnia po obiedzie
uczestnicy rozjechali siê do domów.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Region
Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Powiat ³obeski
Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.
Sprzedam skuter SIMSON RENO
CLIO HANGLONG nowy, tel. 091
3952312 w godz. 17-20.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region

NIERUCHOMOŒCI

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze w bloku, dwupokojowe o
pow. 44,5 mkw., posiada ³azienkê,
WC, balkon, piwnicê. Znajduje siê
w centrum miasta w ³adnej lokalizacji przy rzece. Tel. 607 340 986.
Do wynajêcia dom 85 mkw. w Resku,
dzia³ka 830 mkw., œwie¿o po generalnym remoncie. 0 -888-169-572.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Do wynajêcia dom 85 mkw. w Resku, dzia³ka 830 mkw., œwie¿o po
generalnym remoncie, 0-888-169572.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.

Sprzedam mieszkanie w £obzie
przy Pl. 3-go Marca, 49 mkw., eta¿owe ogrzewanie. Kontakt joannatelesz@msn.com

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.

Sprzedam mieszkanie w Œwiêtoborcu, 3 pokoje, kuchnia, strych,
piwnica, bezczynszowe, 67 mkw.
Tel. 607 715 411 – w weekend.

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.
Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw. w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami
(najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy o pow. 0,47
ha w Boninie gm. £obez. Tel. 600
931 887.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Wynajmê mieszkanie w Gryficach .
Tel. 502 732 295

Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

PRACA

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Powiat ³obeski
Skopiemy dzia³kê, ogródek; posprz¹tamy wokó³ domy, zgrabimy liœcie; a tak¿e podejmiemy siê
wszelkich inny prac porz¹dkowych
na terenie gminy £obez. Tel. 886508-763
Szukam pracy jako kierowca z kat.
prawo jazdy B, B + E, C, C + E, D. Tel.
723 898 418.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.

Powiat gryficki
Zaopiekujê siê starsz¹ samotn¹
osob¹ w zamian za mieszkanie z
rozliczeniem, tel. 606267976

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

Powiat œwidwiñski

ROLNICTWO

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

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z j. polskiego, tel. 607
346 021 (Gryfice).

Powiat œwidwiñski
Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 4 hektary ³¹k w Redle.
Tel. 094 36 454 47.
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Sprz¹taliœmy...
(RESKO) Ogólnoœwiatowa akcja „Sprz¹tanie Œwiata” wywodzi
siê z Australii. Po raz pierwszy odby³a siê tam w 1989 roku, a w Polsce
w 1994 . Aby tradycji sta³o siê zadoœæ klasy pierwsze Gimnazjum w
Resku znów ruszy³y do walki z najró¿niejszymi odpadami.
O godzinie 8:00 uczniowie zgromadzili siê na forum. Dyrektor szko³y, pan Adam Szatkowski, przedstawi³ nam cel dzisiejszego dnia i przypomnia³ sprawy organizacyjne, aby
przypadkiem nikt siê nie zgubi³. Wiadomo w lesie o to nietrudno. PóŸniej
udaliœmy siê do klas, gdzie wychowawcy rozdali nam rêkawice, worki
na œmieci oraz kamizelki lub szarfy
odblaskowe. Rozmawialiœmy tak¿e o
zasadach bezpieczeñstwa w lesie,
których powinniœmy przestrzegaæ.
Po rozmowie nasza klasa uda³a siê
wraz z wychowawc¹ i mam¹ naszej
kole¿anki z klasy do autobusu, który
mia³ nas zawieŸæ do lasu w Œwiêciechowie.
Na miejscu czeka³ na nas leœniczy, z który by³ naszym przewodnikiem. Podzieliliœmy siê na grupy i
zaczêliœmy sprz¹taæ las. Gdy chodziliœmy i szukaliœmy œmieci, rozmawialiœmy ze sob¹ i bardziej siê poznawaliœmy. Niektórzy znaleŸli kilka grzybów. Muszê przyznaæ, ¿e las by³ w

tym rejonie doœæ czysty. ZnaleŸliœmy trochê butelek, papierów i innych œmieci. Wkrótce odby³o siê
ognisko. Ka¿dy dosta³ kie³basê i
bu³kê. Upiekliœmy je, a potem zajêliœmy miejsca i jedliœmy. Przyznajê, ¿e
d³ugi spacer po lesie wzmaga apetyt.
Kie³baski naprawdê smakowa³y.
PóŸniej rozmawialiœmy z nasz¹ wychowawczyni¹ o tym, jak siê czujemy w klasie i w szkole. Nastêpnie
udaliœmy siê na przechadzkê po lesie. To by³ wspania³y moment...Spacerowaliœmy grupkami i rozmawialiœmy, a nasze panie nas pilnowa³y.
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PóŸniej znowu usiedliœmy i œmialiœmy siê. Gdy musieliœmy wracaæ do
Reska, to wiêkszoœæ klasy by³a
smutna.
W szkole poszliœmy jeszcze na 15
minut do klasy i rozmawialiœmy o
akcji i naszych pozytywnych wra¿eniach. Nastêpnie rozeszliœmy siê do
domów.
By³ to bardzo udany dzieñ. Podziwialiœmy piêkno lasów w Œwiêciechowie, a przy okazji sprz¹taliœmy.
Dowiedzieliœmy siê o sobie czegoœ
wiêcej i z¿yliœmy troszkê. M o i m
zdaniem w tym dniu zrealizowaliœmy
dwa cele: posprz¹taliœmy spory
kawa³ lasu i zaczêliœmy ¿mudn¹ budowê udanych klasowych wiêzi.
Agnieszka Dziuba, klasa IC
Gimnazjum w Resku
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OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 13.10.2009 r.

Z PUST¥ BUTELK¥
DO MARKETU

Wieœci z Ratusz £obeskiego nr 33 (lipiec – wrzesieñ 2009)
Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju Lokalnego informuje
1. Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie
projektu pt. „Przebudowa ulicy Browarnej i ulicy Bema w £obzie”. Ca³kowita
wartoœæ zadania 821 900 z³; wnioskowana wartoœæ dofinansowania –
403 700 z³. Wniosek zostanie z³o¿ony
do Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011.
2. Uzyskano preferencyjn¹ po¿yczkê z
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Rolnej w Warszawie
na rekultywacjê sk³adowiska odpadów
komunalnych w Prusinowie w wysokoœci 364 600 z³ (75 % wartoœci ca³kowitej
zadania). Po¿yczka jest oprocentowana
w wysokoœci 2%, a po zakoñczeniu inwestycji mo¿na bêdzie siê ubiegaæ o jej
umorzenie w wysokoœci 50%.
3. W m. Klêpnica wykonywana jest
przebudowa sieci wodoci¹gowej. Termin zakoñczenia robót ustalono na
dzieñ 31.10.2009r. Wartoœæ zadania:
343.243,19 z³ brutto. Zaawansowanie
robót w 90%.
4. Obecnie prowadzone s¹ roboty budowlane uzbrojenia dzia³ek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne przy ul. Borków w
£obzie w sieæ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wodoci¹g. Termin zakoñczenia robót ustalono na dzieñ
30.10.2009r. Wartoœæ zadania wynosi
347.091,95 z³ brutto. Zaawansowanie
robót w 70%.
5. W ulicy Zielonej w £obzie trwa budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i sieci wodoci¹gowej. Po zakoñczeniu
robót instalacyjnych rozpocznie siê
przebudowa jezdni i chodników. Termin
zakoñczenia robót ustalono na dzieñ
07.11.2009 r.. Wartoœæ zadania (wraz
z przebudow¹ jezdni) wyniesie
517.665,93 z³ brutto. Zaawansowanie
robót sieciowych w 80%.
6. Rozpoczêto prace remontowe na
wykonanie remontu œwietlicy wiejskiej
w Unimiu. Wartoœæ umowy wynosi
brutto 54.149,49 z³. Termin zakoñczenia prac – 15.11.2009r.
7. Zakoñczono roboty zwi¹zane z
wykonaniem ogrodzenia wraz z bram¹
wjazdow¹ i furtk¹ przy Szkole Podstawowej Nr 2 w £obzie (od strony ul.
Kiliñskiego). Wartoœæ robót wynios³a
25.265,98z³.
8. Trwaj¹ roboty budowlane przy budowie mieszkañ socjalnych w £obzie
przy ul. Budowlanej 9A. Wykonano fundamenty i wymurowano œciany przyziemia, strop nad piwnicami oraz w 25%
œciany parteru. Roboty budowlane
maj¹ byæ zrealizowane w okresie
31.05.2009 – 30.09.2010r. Wartoœæ
realizacji inwestycji (roboty budowlane): 1.651.906,53 z³ brutto.
9. Trwaj¹ roboty budowlane przy remoncie œwietlicy wiejskiej w Worowie
gm. £obez. Wartoœæ robót brutto

159.005,54 z³. Termin odbioru przewidywany jest na 15.10.2009r.
10. Zakoñczono budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-Lecia. Obecnie trwaj¹ roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul.
Przedmiejskiej w £obzie. Przewidywany termin zakoñczenia – 20.10.2009r.
Wartoœæ robót brutto – 546.749,73 z³.
11. Rozpoczêto rozbudowê remizy stra¿ackiej w Zagórzycach. Wartoœæ umowy wynosi brutto 247.961,01 z³. Termin
zakoñczenia prac – 30.06.2010r.
12. W dniu 30 wrzeœnia br. zawarto
umowê z wykonawc¹ na budowê
œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie.
Wartoœæ umowy wynosi brutto
245.800,52 z³. Termin zakoñczenia prac
– 30.06.2010r.
13. W dniu 23 wrzeœnia br. og³oszono
przetarg nieograniczony na zadanie
pn. „Docieplenie i wykonanie elewacji
budynku œwietlicy wiejskiej w Worowie”. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu
14.10.2009r.
14. W dniu 24 wrzeœnia br. og³oszono
przetarg nieograniczony na zadanie
pn. „Rekultywacja sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Prusinowie gm. £obez na dzia³ce
59/1 obr. Poradz.”. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15.10.2009r.
15. Opracowano wniosek zbiorczy do
Wojewody Zachodniopomorskiego o
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szko³ach:
SP1, SP2 i Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznie. Ca³kowita wartoœæ zadania i jednoczeœnie wnioskowana
kwota dotacji - 29.954 z³.
16. Uzyskano z Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie dofinansowanie do instalacji monitoringu wizyjnego w SP1 i SP2
w kwocie po 5.000 z³ w ka¿dej szkole.
17. Uzyskano z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w Warszawie dofinansowanie na czêœciowe pokrycie kosztów
zatrudnienia animatora zajêæ sportowych na boisku Orlik 2012 w wysokoœci
1.000 zl miesiêcznie przez okres 6 m-cy.
18. Wspólny wniosek gmin powiatu
³obeskiego pn. „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej w
gminach powiatu ³obeskiego”, z³o¿ony
do Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko,
dla którego Gmina £obez jest Liderem,
przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹
i ocenê merytoryczn¹ I stopnia. Obecnie trwa przygotowywanie dodatkowych dokumentów dla ostatniej oceny
merytorycznej II stopnia. Ca³kowita
wartoœæ projektu – 19.339.935 z³.
Wnioskowana kwota dofinansowania
– 9.533.909 z³.
19. Wykonano docieplenie budynku Sali
Gimnastycznej przy SP nr 1 w £obzie.
Wartosc zadania 218.842,21. Ponadto

wykonano ocieplenie œcian i strpodachu (wraz z wymian¹ pokrycia) na
³¹czniku pomiêdzy budynkiem g³ównym
szko³y i sal¹ gimnastyczn¹.
20. Udzielono zamówienia publicznego
na przewóz dzieci do szkó³ na terenie
gminy £obez. Umowê podpisano z
Przedsiêbiorstwem PKS Gryfice na
okres 2 lat, tj. do dnia 30.06.2011 r.
Wartoœæ zadania: 632.013,26 z³ brutto.
21. Udzielono zamówienia publicznego
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy systemu
monitoringu wizyjnego miasta £obez.
Termin wykonania dokumentacji ustalona na dzieñ 21.09.2009r. Wartoœæ zadania: 24.400,00 z³ brutto.
22. Zakoñczono budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Koœciuszki 17 w £obzie.
23. Trwaj¹ prace projektowe na modernizacjê sieci wodoci¹gowej w Rynowie gmina £obez.
24. Zosta³o wykonane nowe przy³¹cze
wodoci¹gowe do Publicznej Szko³y
Podstawowej w Be³cznie. Koszt inwestycji wyniós³ 24.231,77z³.
25. Wybudowano sieæ wodoci¹gow¹
w ul. Rzecznej. Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 25.142,44z³.
26. Zosta³a opracowana dokumentacja
budowlana i wykonawcza dotycz¹ca
remontu wraz z modernizacj¹ oraz termomodernizacj¹ budynku Publicznej
Szko³y Podstawowej w miejscowoœci
Be³czna. Modernizacja budynku szko³y
obejmuje adaptacjê pomieszczeñ na
parterze na salê dydaktyczn¹, adaptacjê pomieszczeñ dla gabinetu dyrektora na piêtrze, wykonanie remontu pomieszczeñ sanitarnych na piêtrze,
szatniowo sanitarnych przy sali gimnastycznej oraz gabinetu lekarskiego.
27. Zakoñczono roboty remontowe w
zakresie adaptacji pomieszczeñ oraz
wymiany stolarki drzwiowej do sal lekcyjnych na piêtrze w Publicznej Szkole
Podstawowej w Be³cznie. Wartoœæ robót wynios³a 50.000,00 z³ brutto.
28. Wykonano remont pomieszczeñ
sanitarnych na piêtrze w Publicznej
Szkole Podstawowej w Be³cznie. Wartoœæ robót 40.000,00z³ brutto.
29. Zosta³y wykonane roboty budowlane polegaj¹ce na wykonaniu remontu
pomieszczeñ w Przedszkolu miejskim
nr 1 w £obzie, usytuowanym przy ul.
Mickiewicza 11. Roboty obejmowa³y
remont pomieszczenia Sali zabaw nr
31. Wartoœæ robót 19.000,01z³.
30. Zamontowano wyk³adzinê na korytarzach kondygnacji parterowej budynku Szko³y Podstawowej Nr 2 w
£obzie, usytuowanej przy ul. Spokojnej
4. Koszt robót wyniós³ 48.475,86 z³.
31. Zosta³y zakoñczone roboty budowlane polegaj¹ce na budowie oœwietlenia w ulicy Jagiellonów i Piastów w
£obzie.
Koszt
robót
wyniós³
91.464,48z³.

Burmistrz £obza informuje, ¿e
zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
11 maja 2001r.
o obowi¹zkach
przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³acie produktowej
i op³acie depozytowej (Dz. U z
2007r., Nr 63, poz. 607), w zwi¹zku
z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na rynek
krajowy produkty
w nastêpuj¹cych opakowaniach:
1. z tworzyw sztucznych,
2. z aluminium,
3. ze stali, w tym z blachy stalowej,
4. z papieru i tektury,
5. ze szk³a gospodarczego, poza
ampu³kami,
6. z drewna,
ma obowi¹zek zapewnienia odzysku, a w szczególnoœci recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych.
Dla mieszkañców i u¿ytkowników
produktów opakowanych w ww.
opakowania znaczy to tyle, ¿e mog¹
oni oddaæ opakowanie np. po wypitej coca-coli lub wodzie mineralnej
w miejscu zakupu bez dodatkowych op³at. Dotyczy to marketów
oraz dyskontów spo¿ywczych. Na
terenie £obza bêd¹ to: Dyskont
spo¿ywczy „Biedronka” przy ul. Segala, Dyskont spo¿ywczy „Biedronka” przy ul. Orzeszkowej, market
„Lidl” przy ul. Pó³nocnej, market
„Tesco” przy ul. Niepodleg³oœci,
„Netto” przy ul. Obroñców Stalingradu oraz „POLOmarket” przy ul.
Koœcielnej.
Powy¿sze postêpowanie jest krokiem naprzód w celu ochrony œrodowiska oraz spowoduje zmniejszenie zaœmiecania terenów przylegaj¹cych do sklepów.

Wiêksze miasto
- wiêksze szanse
na inwestorów
W dniu 22 wrzeœnia 2009r. Rada
Miejska w £obzie podjê³a uchwa³ê
Nr XLIII/270/09 w sprawie przyst¹pienia do procedury zmiany granic
administracyjnych miasta £obez i
przeprowadzenia konsultacji z
mieszkañcami. Procedura ta ma
na celu w³¹czenie w granice miasta
czêœci obrêbu Ko³dr¹b, która to w
opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego bêdzie
przeznaczona pod zabudowê produkcyjno- us³ugow¹.
W zwi¹zku z powy¿szym Burmistrz
zobowi¹zany jest przeprowadziæ
konsultacje z mieszkañcami miasta £obez oraz so³ectwa Bonin.
Konsultacje odbêd¹ siê w poni¿szych terminach:
- 15 paŸdziernika 2009r. o godz.
17.00 w Urzêdzie Miejskim w
£obzie (zebranie mieszkañców
£obza),
- 20 paŸdziernika 2009r. o godz.
17.00 w œwietlicy wiejskiej w Boninie (zebranie mieszkañców so³ectwa Bonin).

INFORMACJE
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Zapowiedzi
„Spotkania z kultur¹ £obza” - wystawa w Ksi¹¿nicy Pomorskiej
W dniu 16 paŸdziernika 2009 r. w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie o godzinie 12:00 odbêdzie siê inauguracja
wystawy „ Spotkania z kultur¹ £obza”
organizowanej w ramach VII Spotkañ
Regionalnych w Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ w
Ksi¹¿nicy do dnia 05.10.2009 r. w godzinach otwarcia biblioteki. Organizatorami wydarzenia s¹ : Urz¹d Miejski w
£obzie, Biblioteka Publiczna w £obzie
oraz Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie. W ramach wystawy mo¿na bêdzie
zapoznaæ siê miêdzy innymi z histori¹
£obza, twórczoœci¹ £obeskich Artystów, osi¹gniêciami w dziedzinie sportu oraz Amatorskiego Ruchu Artystycznego a tak¿e z walorami turystycznymi
Gminy.
II Gala Sportów Walki
W dniu 17 paŸdziernika 2009 r. o godzinie 19:00 na Hali Sportowo – Widowiskowej w £obzie odbêdzie siê II Gala
Sportów Walki .Impreza odbywa siê
pod patronatem Burmistrza £obza, natomiast g³ównym sponsorem wydarzenia jest Gmina £obez. W programie organizator przewiduje miêdzy innymi
walki i pokazy walki w kategoriach:
boks, K-1 oraz MMA .Goœæmi honorowymi podczas gali bêd¹ : Pawe³ Nastula (mistrz olimpijski w judo) oraz Jerzy
Kulej (piêœciarz, dwukrotny mistrz olimpijski). Podczas gali zorganizowana
zostanie zbiórka publiczna na rzecz
Roksany Kamiñskiej.

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
11 listopada 2009 r.
Burmistrz £obza zaprasza serdecznie
wszystkich mieszkañców na Obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci w dniu 11 listopada 2009 r.
PROGRAM:
15 15 - zbiórka pocztów sztandarowych
oraz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego ze Œwidwina przed £obeskim
Domem Kultury i przemarsz do Koœcio³a
Parafialnego przy udziale M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu
Kultury,
1530 - Msza Œwiêta,
16 30 - ustawienie pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego ze Œwidwina, orkiestry dêtej,
m³odzie¿y, przedstawicieli zak³adów
pracy i organizacji spo³ecznych,
1640 - przemarsz pod Pomnik Wdziêcznoœci,
16 50 - hymn pañstwowy,
1655 - powitanie goœci oraz przemówienie historyczne,
1705 - apel poleg³ych /odczyta oficer/,
17 15 - salwa honorowa,
17 20 - przedstawienie pocztów podczas sk³adania wi¹zanek
1725 - odznaczenie grawertonem Kombatanta II Wojny Œwiatowej,
1730 - wi¹zanka melodii niepodleg³oœciowych w wykonaniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury,
17 50 - odprowadzenie pocztów sztandarowych pod £obeski Dom Kultury.
1800 - wieczór z pieœni¹ i poezj¹ patriotyczn¹ w £obeskim Domu Kultury

Jakoœæ wody £obez III kw. 2009 (07.10.09r.)
Zgodnie z art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858
z póŸn. zm.), na podstawie informacji Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w £obzie z dnia 05.10.09r., Burmistrz £obza przekazuje do publicznej
wiadomoœci informacjê dotycz¹c¹ kwartalnej oceny jakoœci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi, z wodoci¹gów zlokalizowanych na terenie gminy £obez
za okres od 01.07.2009r. do 30.09.2009r.
Wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom sanitarnym stwierdzono:
- w wodoci¹gu publicznym £obez,ul. Wojcelska,
- w wodoci¹gu publicznym £obez,ul. Orzeszkowej,
- w wodoci¹gu publicznym £obez – Bonin,
- w wodoci¹gu publicznym £obez – £ob¿any,
- w wodoci¹gu lokalnym £obez – „Nowamyl”,
- w wodoci¹gu publicznym Unimie, gm. £obez,
- w wodoci¹gu publicznym £obez - Budziszcze,
- w wodoci¹gu publicznym Dobieszewo, gm. £obez,
- w wodoci¹gu publicznym Meszne, gm. £obez,
- w wodoci¹gu publicznym Zagórzyce, gm. £obez,
- w wodoci¹gu publicznym Suliszewice, gm. £obez.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zakoñczono postêpowanie administracyjne w sprawie
podwy¿szonej wartoœci mêtnoœci w wodoci¹gu Be³czna - Szko³a Podstawowa, gm.
£obez. Uzyskano prawid³ow¹ wartoœæ mêtnoœci, zgodn¹ z wymaganiami Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Szko³a Podstawowa w
Be³cznie zosta³a pod³¹czona do wodoci¹gu publicznego Be³czna, gm. £obez.

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego (w
siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- dzia³ka nr 945/29 o pow. 998 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. Borków
nr 7, Kw. nr 14790,
- dzia³ka nr 945/28 o pow. 952 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. Borków
nr 8, KW. nr 14789,
- dzia³ka nr 945/27 o pow. 921 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez, przy ul. borków
nr 9, Kw. nr 14788,
- dzia³ka nr 945/26 o pow. 988 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. borków
nr 10, Kw. Nr 14787,
2. sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej budynkiem oznaczonym jako inny oraz
ramp¹ – dzia³ka nr 674 o pow. 616 m2 po³o¿ona
w obr. 2 miasta £obez przy ul. Rolnej 18c,
3. sprzeda¿y dzia³ki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr 1218/37 o pow. 372 m 2 po³o¿onej w obr. 4 m. £obez na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
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DZIEÑ MÊ¯CZYZN
DU¯YCH
I MA£YCH
30 wrzeœnia 2009,
jak wszyscy wiedz¹,
to Dzieñ Ch³opców
i Mê¿czyzn… W naszej
szkole Dzieñ Ch³opaka
by³ uroczyœcie obchodzony, aby ka¿dy z nich
móg³ poczuæ siê wyj¹tkowo…
W tym dniu urz¹dziliœmy wybory
kandydata do tytu³u „Mister Szko³y
2009”. Ka¿dy z ch³opców wytypowanych z grupy dzielnie „popisywa³
siê” w œpiewie lub w tañcu przed publicznoœci¹ oraz zosta³ oceniony
przez szanowne jury, które zgodnie
przyznawa³o wysokie noty. W przerwie prezentacji poszczególnych
kandydatów odbywa³y siê wystêpy
wielkich gwiazd sceny muzycznej
m.in. mogliœmy zobaczyæ roztañczonego Arturo, Kasê, œliczn¹ Dodê
Elektrodê, a tak¿e wirtuoza gry na
keabordzie – super Wojtasa.
Po prezentacji ch³opców przyszed³ czas na prezentacje mê¿czyzn
z OREW, których dzielnie poszukiwa³a wielka s³awa Danuta Rinn w
piosence „Gdzie ci mê¿czyŸni”…
Panowie œwietnie prezentowali siê w
swoich strojach, odtañczyli kankana i taniec z balonem z wybran¹ partnerk¹. Ka¿dy chcia³ wygraæ, ale zwyciêzców og³osi³a przewodnicz¹ca
jury – pani dyrektor. „Mister szko³y
2009” i „Super mister” zostali uhono-

Mister Szko³y 2009
rowani szarfami oraz maskotkami.
przyznano równie¿ tytu³y „Mister
publicznoœci” dla najmilszego z kandydatów i „Mister foto” – ulubieñca
aparatu.
Dziewczynki z ka¿dej grupy przygotowa³y dla swoich ch³opców mi³e
niespodzianki – serduszka z ¿yczeniami, a ka¿dy otrzyma³ s³odki upominek na zakoñczenie tej mi³ej uroczystoœci…
„Duzi” ch³opcy otrzymali od
swych kole¿anek z pracy œliczne
kubki ze zwierz¹tkami, wysypane po
brzegi s³odkoœciami dla os³odzenia i
umilenia tego szczególnego dnia,
Dnia Ch³opaka!!!
Katarzyna Leœniak-Szczepañska

Popisy panów
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SPORT

67 Masowe Biegi
Prze³ajowe w Gryfinie

Na zaproszenie Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego „HERMES”
Gryfino 21-osobowa grupa uczniów
szko³y podstawowej w Dobrej, reprezentanci UKS „ARBOD”, wziê³a
udzia³ w biegach prze³ajowych w
Gryfinie.
Start w tych zawodach by³ bardzo
udany dla naszych zawodników. Piêæ
osób wygra³o swoje biegi: Joanna Jarz¹bek, Hubert Bola³ek, Karolina

Szymczak, Szymon Sad³owski, Milena Sadowska. Miejsca na drugim i
trzecim stopniu podium zajmowali:
Karolina Grenda, Paulina Kubacka,
Weronika Babirecka. Ponadto wielu
zawodników zajmowa³o miejsca w
pierwszych dziesi¹tkach swoich biegów. Zawodnicy otrzymali medale,
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz
pami¹tkowe koszulki. Gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów.
(o)

220 uczestników w szkolnych biegach prze³ajowych

Najwa¿niejsze w sporcie
- masowoœæ!
W pierwszych dniach paŸdziernika, na dwóch obiektach sportowych,
zorganizowano dla m³odzie¿y szkolnej
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych.
Na piêknych terenach crossowych
w Radowie Ma³ym do startu przyst¹pi³o 14 reprezentacji szkó³ podstawowych, oddzielnie w kategorii dziewcz¹t
i ch³opców.
Na stadionie miejskim w £obzie
rywalizowa³y szko³y gimnazjalne.
£¹cznie w tegorocznych biegach
prze³ajowych wystartowa³a rekordowa iloœæ m³odzie¿y szkolnej: 22 dru¿yny, ka¿da w 10-osobowym sk³adzie –
³¹cznie 220 uczniów.
Zawody w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych wy³oni³y najlepsze
szkolne zespo³y z powiatu do udzia³u
w fina³ach mistrzostw województwa,
które zostan¹ rozegrane 20.10.2009 r.,
na stadionie LKS Pomorze w Stargardzie Szczeciñskim.
Powiat £obeski bêdzie reprezentowaæ: Szko³a Podstawowa Dobra dziewczêta, Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
ch³opcy, Gimnazjum Resko dziewczêta, Gimnazjum Wêgorzyno ch³opcy.
Wyniki wspó³zawodnictwa
szkó³ podstawowych:
dziewczêta
1. SP Dobra
opiekun Janusz £ukomski
2. SP Wêgorzyno
3. SP nr 1 £obez
4. SP nr 2 £obez

5. SP Resko
6. SP Runowo Pom.
7. SP Radowo Ma³e
ch³opcy
1. SP nr 2 £obez
opiekun Waldemar Winiarski
2. SP Wêgorzyno
3. SP Resko
4. SP Radowo Ma³e
5. SP nr 1 £obez
6. SP Wojtaszyce
7. SP £abuñ Wielki
Wyniki wspó³zawodnictwa
gimnazjów
dziewczêta
1. Gimnazjum Resko, opiekunowie
Renata Czerwiñska i Roman Gojlik
2. Gimnazjum £obez
3. Gimnazjum Radowo Ma³e
4. Gimnazjum Wêgorzyno
ch³opcy
1. Gimnazjum Wêgorzyno
opiekun Andrzej Stasiak
2. Gimnazjum Resko
3. Gimnazjum £obez
4. Gimnazjum Radowo Ma³e
Starostwo Powiatowe w £obzie –
organizator masowych imprez szkolnych – dziêkuje wspó³organizatorom
za pomoc i zaanga¿owanie w sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu
zawodów: Urzêdowi Miejskiemu w
£obzie, Urzêdowi Gminy w Radowie
Ma³ym, Zespo³owi Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Uczennice Szko³y
Podstawowej w Dobrej
najlepsze w sztafetowych
biegach prze³ajowych

(DOBRA) £obez by³ w tym roku
szkolnym gospodarzem Mistrzostw Powiatu w sztafetowych
biegach prze³ajowych, które odby³y
siê we wtorek- 30.09.2008 r. W
zawodach wystartowa³o szeœæ zespo³ów reprezentuj¹cych szko³y
podstawowe: £obez nr 1, £obez nr
2, Radowo, Resko, Wêgorzyno oraz
Dobra.
Nasz zespó³ start zaliczy do bardzo udanych, wygra³ z bardzo du¿¹
przewag¹ nad nastêpnym zespo³em

z Reska, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza
Powiatu. Sk³ad zespo³u: Milena Sadowska, Patrycja Florczak, Agata
Madajczyk, Justyna Zachcia³, Daria
Bacza, Kamila Durkowska, Martyna
Bylina, Oliwia Œmi³owska, Martyna
Kubacka, Dagmara Szymanek.
Zwyciêski zespó³ pojedzie na fina³y wojewódzkie, zawody odbêd¹
siê w dniu 21.10.2008 r. w Tychowie.
Przed zawodniczkami czas wytrwa³ej
pracy i przygotowañ do startu w
bardzo wa¿nych zawodach.
(o)

Liga ORLIK na pó³metku
Zakoñczy³a siê pierwsza runda
rozgrywek najm³odszych pi³karzy
pod nazw¹ Liga ORLIK 2009/2010.
Dru¿yny wspó³zawodnicz¹ systemem ka¿dy z ka¿dym i dotychczas
rozegrano 16 spotkañ.
Dziêki du¿ej iloœci meczów poziom gry 10-letnich ch³opców stale
wzrasta. Nie obce s¹ ju¿ pi³karskie
zwody, dryblingi, wrzutki, strza³y z
dystansu czy pierwsze pewne para-

dy bramkarskie. Trenerzy a tak¿e liczni widzowie spotkañ zauwa¿aj¹ coraz
wiêcej ch³opców z predyspozycjami
i „smyka³k¹” do futbolu. Mówi siê o
nich z boku – ma talent do gry.
W najbli¿szym okresie jesiennym od 19.10. do 2.11.2009 r. (w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 17.00)
przy sztucznym oœwietleniu boisk
reprezentacje 6 gmin rozegraj¹ druga rundê Ligi Orlik.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyniki spotkañ 4. kolejki
w £obzie:
£obez – Wêgorzyno 6:0
Dobra – Radowo Ma³e 5:1

w Chociwlu:
Chociwel – Resko 8:0

Tabelka po I rundzie rozgrywek Ligi ORLIK
1. £OBEZ
2. CHOCIWEL
3. DOBRA
4. WÊGORZYNO
5. RESKO
6. RADOWO MA£E

mecze
5
5
5
5
5
5

punkty
13
12
12
9
3
0

bramki
40:5
30:10
12:6
20:11
11:37
5:48

Nastêpne terminy spotkañ: 19.10.2009 r. o godzinie 17.00, na Orliku w
Resku: Resko – Wêgorzyno, Radowo Ma³e – Wêgorzyno, Resko – Radowo Ma³e,
na Orliku w £obzie: £obez – Chociwel, Dobra – Chociwel, £obez – Dobra.

Wybrze¿e nie
s³u¿y Sarmatom
Wybrze¿e Rewalski Rewal - Sarmata Dobra 4:0 (2:0)
Wybrze¿e: Jab³oñski - Chwa³ek,
Masztaler, Roszak, Kamieñ, Kwaœniewski, W³odarczyk (45' Kaszuba), Michalski (35' Mizia), Pietrzak
(60' Cymkiej), Ga³uszka, Grabarczyk.
Sarmata: M. Kamiñski, Pacelt,
Grochulski, Dorsz od 46' Szw¹der,
Mêdrek, D. Dzierbicki, GuŸniczak od
46' Kliœ, Szkup, E. Kamiñski, Padziñski od 80' Jaszczuk, Olechnowicz
oraz Marciniak, Garliñski, Kaleta.
Strzelcy bramek dla Wybrze¿a:
Grabarczyk 2 (50' i 72'), Chwa³ek 15'
i Michalski 22'.
Sêdzia g³ówny Piotr Kotulski,
asystenci: Maciej Zawó³ i Pawe³
Okunowicz.
Nadmorski klimat wyraŸnie nie
s³u¿y pi³karzom Sarmaty Dobra. Z
piêciu rozegranych meczów na terenie naszego wybrze¿a, w czterech
zeszli z boiska pokonani. W sobotê
przegrali 4:0, na boisku w Niechorzu,
z siln¹ dru¿yn¹ Wybrze¿a Rewalskiego Rewal. Dru¿yna Wybrze¿a
maj¹ca w swoim sk³adzie g³ównie zawodników sprowadzonych z zewn¹trz, w tegorocznym sezonie od
pocz¹tku plasuje siê w œcis³ej czo³ówce tabeli. Oprócz dobrego wyszkolenia technicznego, zawodnicy
z Rewala maj¹ jeszcze jeden dodatkowy atut -znakomite warunki fizyczne. Uwidoczni³o to siê szczególnie w pojedynkach g³ówkowych, w
których wy¿si zawodnicy gospodarzy wiêkszoœæ rozstrzygnêli na
swoj¹ korzyœæ. Jakby potwierdzeniem tego by³a pierwsza bramka w 15
min., zdobyta strza³em g³ow¹ z 12 m,
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przez wysokiego stopera gospodarzy. W 22 min. pi³karze z Rewala zdobyli drug¹ bramkê, która by³a mocno
kwestionowana przez zawodników
Sarmaty, którzy twierdzili, ¿e pad³a ze
spalonego, lecz sêdzia nie tylko, ¿e
nie zmieni³ decyzji, to jeszcze protestuj¹cego Damiana Padziñskiego
ukara³ ¿ó³t¹ kartk¹.
Utrata drugiej bramki podzia³a³a
bardzo mobilizuj¹co na zespó³ Sarmaty i praktycznie do koñca pierwszej po³owy by³ on dru¿yn¹ dominuj¹c¹. Ale có¿ z tego, ¿e w tym okresie
uda³o siê wypracowaæ cztery dogodne sytuacje do strzelenia bramek, kiedy ma³a skutecznoœæ zawodników Sarmaty nie pozwoli³a wykorzystaæ ¿adnej z nich.
Druga po³owa rozpoczê³a siê
strzeleniem przez Wybrze¿e trzeciej
bramki i w tym momencie wynik meczu zosta³ praktycznie przes¹dzony.
Pi³karzom Sarmaty pozosta³o ju¿ tylko walczyæ o honorow¹ bramkê, ale i
tej nie uda³o siê zdobyæ (m.in. Damian
Padziñski przegra³ pojedynek sam na
sam z bramkarzem Wybrze¿a).
W sumie zas³u¿one zwyciêstwo
Wybrze¿a, lecz trochê za wysokie,
gdybyœmy za kryterium wziêli iloœæ
wypracowanych sytuacji bramkowych. Ale liczy siê skutecznoœæ i
tutaj pi³karze z Rewala byli o cztery
bramki lepsi. W najbli¿sz¹ niedzielê
do Dobrej zawita drugi z beniaminków (zwyciêzca w ub. sezonie V ligi
koszaliñskiej), a na dzieñ dzisiejszy
outsider tabeli Piast Drzonowo. Zapraszamy na ten ciekawy pojedynek
beniaminków IV ligi.
estan

Granie w planie
IV liga
18.10 (niedziela), godz. 15.00 Sarmata Dobra - Piast Drzonowo.

V liga
17.10 (sobota) godz. 16.00 Polonia P³oty - Sparta Wêgorzyno.

Klasa Okrêgowa
17.10 (sobota) godz. 15.30 Flota II Œwinoujœcie - Œwiatowid £obez.
17.10 (sobota) godz. 15.00 Mewa Resko - Korona Stuchowo.

Klasa A
17.10 (sobota) godz. 14.00 Radovia Radowo Ma³e - Olimpia Nowogard.

Klasa B
18.10 (niedziela) godz. 15.00 Orkan II Suchañ - Œwiatowid II £obez.

I Pomorska Liga Oldbojów
17.10 (sobota) godz. 16.00 Sarmata Dobra - Zryw Kretomino.
17.10 (sobota) godz. 16.00 Œwiatowid £obez - Amator Ko³obrzeg.

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sarmata Dobra 4:0; Stal Szczecin - Vineta
Wolin 1:3; Sokó³ Pyrzyce - Drawa
Drawsko Pomorskie 2:0; S³awa
S³awno - Ina Goleniów 0:3; Piast
Chociwel - Victoria Przec³aw 1:1;
Gwardia Koszalin - Pogoñ Barlinek
0:1; Hutnik Szczecin - Leœnik/Rossa
Manowo 1:0; Piast Drzonowo - Gryf
Kamieñ Pomorski 0:8.
1. Hutnik Szczecin
23 24:7
2. Wybrze¿e Rewalskie 22 26:9
3. Pogoñ Barlinek
21 15:6
4. Gryf Kamieñ Pom.
21 37:10
5. Gwardia Koszalin
20 15:8
6. Ina Goleniów
19 16:12
7. Vineta Wolin
18 25:13
8. Victoria Przec³aw
18 16:9
9. Piast Chociwel
11 17:19
10. Sarmata Dobra
10 13:19
11. Sokó³ Pyrzyce
10 15:28
12. Drawa Drawsko Pom. 9 9:14
13. Leœnik/Rossa Manowo 8 5:12
14. Stal Szczecin
5 10:20
15. S³awa S³awno
5 7:30
16. Piast Drzonowo
4 9:43

V liga
Sparta Wêgorzyno - Woda Piast II
Rzecko 2:3; Pomorzanin Nowogard
- Polonia P³oty 0:1; Œwit Szczecin Sparta Gryfice 0:0; Kluczevia Stargard Szcz. - Zorza Dobrzany 3:0;
K³os Pe³czyce - Odra Chojna 1:0;
Arkonia Szczecin - Orze³ TrzciñskoZdrój 6:0; GKS Mierzyn - Osadnik
Myœlibórz 2:4; Iskierka Szczecin Stal Lipiany 0:1.
1. Kluczevia Stargard
23 25:7
2. Arkonia Szczecin
22 25:5
3. Polonia P³oty
19 22:7
4. Sparta Gryfice
17 16:13
5. Odra Chojna
17 18:11
6. Stal Lipiany
15 20:24
7. Osadnik Myœlibórz
14 20:17
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 14 18:18
9. Pomorzanin Nowogard 12 5:5
10. K³os Pe³czyce
11 7:17
11. Woda-Piast Rzecko 11 10:18
12. Œwit Szczecin
10 11:15
13. GKS Mierzyn
8 10:19
14. Zorza Dobrzany
8 9:20
15. Iskierka Szczecin
8 6:17
16. Sparta Wêgorzyno 7 8:17

Klasa Okrêgowa
Korona Stuchowo - Masovia Maszewo 0:4; Œwiatowid £obez - Ehrle
Dobra Szczeciñska 1:1; Fagus Ko³bacz - Mewa Resko 5:2; KP Chemik
II Police - Ina Iñsko 2:2; D¹brovia
Stara D¹browa - Wicher Brojce 1:2;
Jeziorak Szczecin - Promieñ Mosty
1:1; Orze³ £o¿nica - Wiecher Reptowo 3:1; Pogoñ II Szczecin - Flota II
Œwinoujœcie 6:0.
1. Masovia Maszewo
26 24:8
2. Ehrle Dobra Szcz.
23 20:10
3. Wicher Brojce
21 23:13
4. Jeziorak Szczecin
20 27:7
5. Fagus Ko³bacz
17 19:14
6. Pogoñ II Szczecin
17 34:12

7. Korona Stuchowo
15 18:16
8. Œwiatowid £obez
15 16:17
9. Orze³ £o¿nica
14 18:19
10. Flota II Œwinoujœcie 13 21:23
11. Promieñ Mosty
12 16:23
12. Ina Iñsko
9 15:25
13. D¹brovia St. D¹browa 7 16:21
14. Wicher Reptowo
5 16:30
15. Chemik II Police
5 11:30
16. Mewa Resko
3 7:33

A klasa
Olimpia Nowogard - Pionier ¯arnowo 2:2; Sowianka Sowno - Radovia
Radowo Ma³e 0:4; B³êkitni Trzyg³ów
- Znicz Wysoka Kamieñska 6:2; Orze³
Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ 0:8; Fala
Miêdzyzdroje - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:0; Rega II Trzebiatów - Bizon
Cerkwica 2:0; Jantar Dziwnów - Iskra
Golczewo 1:1;
1. Rega II Trzebiatów
21 37:9
2. Radovia Radowo M. 21 27:7
3. Jantar Dziwnów
19 24:11
4. Olimpia Nowogard
16 28:17
5. Fala Miêdzyzdroje
15 12:8
6. B³êkitni Trzyg³ów
14 18:15
7. Iskra Golczewo
13 16:13
8. Bizon Cerkwica
10 15:19
9. Pionier ¯arnowo
9 19:24
10. Ba³tyk Gostyñ
7 23:22
11. Ba³tyk Miêdzywodzie 7 18:20
12. Sowianka Sowno
7 15:30
13. Orze³ Prusinowo
1 7:37
14. Znicz Wysoka Kam. 0 13:40

B klasa
Œwiatowid II £obez - Ogniwo Dzwonowo 4:2; Sokó³ Sokoliniec - Sparta
Lubieniów 4:3; Znicz Sulibórz - Derby Ulikowo 4:3; Saturn Szadzko Piast Kolin 2:2.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Œwiatowid II £obez
3. Orkan II Suchañ
4. Piast Kolin
5. Znicz Sulibórz
6. Derby Ulikowo
7. Sparta Lubieniów
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Saturn Szadzko

15 14:7
13 17:9
11 18:8
11 12:10
9 11:15
7 9:9
6 14:25
4 10:15
4 6:13

I Liga Oldbojów
Œwiatowid £obez - Lotnik Miros³awiec 2:2; Iskra Bia³ogard - Sarmata
Dobra 1:0; Amator Ko³obrzeg - Rega
Trzebiatów 2:4; Zryw Kretomino Ina Iñsko 5:2; Pamet Œwidwin - Unia
Bia³ogard 2:0; Bukowina Wa³cz Drink Team Szczecin 3:0.
1. Zryw Kretomino
2. Iskra Bia³ogard
3. Pamet Œwidwin
4. Amator Ko³obrzeg
5. Œwiatowid £obez
6. Ina Iñsko
7. Sarmata Dobra
8. Unia Bia³ogard
9. Bukowina Wa³cz
10. Lotnik Miros³awiec
11. Drink Team Szczecin
12. Rega Trzebiatów

17 26:16
17 24:17
17 28:24
15 29:20
15 19:15
14 25:24
13 17:11
12 12:14
11 13:16
9 16:22
5 16:36
5 15:25
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Galeria tygodnika
Tomek

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Rekreacja piesza

KTO NIE BY£ NA KO£ATCE
Na Ko³atkê dotarliœmy w niedzielê,
11 paŸdziernika. Pomys³ wêdrówki
pieszej zrodzi³ siê przy okazji zawodów
wêdkarskich na zakoñczenie sezonu,
jakie odby³y siê na jeziorze Dubie w
Ginawie. Organizatorem imprezy by³o
Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie.
Jesienna, mglista i lekko d¿d¿ysta
aura doda³a niezwyk³ego uroku naszej
wyprawie. Piêkny, uroczy las, porastaj¹cy dolinê BrzeŸnickiej Wêgorzy, jest
niezwykle tajemniczy o tej porze roku.
Gdy schodzimy w dolinê, podziwiamy
liczne Ÿród³a. Strumieñ p³ynie star¹
brukowan¹ drog¹, tworz¹c ma³e kaskady. Idziemy przeskakuj¹c z kamienia na kamieñ. Zatrzymujemy siê przy
potê¿nych, omszonych bukach, które œpiewaj¹ we mgle zapomniane
dzieje tutejszego m³yna.

Ko³atka to ruiny dawnego m³yna
wodnego, po³o¿onego nad BrzeŸnick¹ Wêgorz¹ w okolicach Ginawy.
Osta³y siê tu mroczne mury, poroœniête drzewami i krzewami. Próbujemy wyobraziæ sobie budynki i urz¹dzenia, które tu ongiœ funkcjonowa³y. Tu zapewne mieszka³ m³ynarz, a tu
by³o ko³o m³yñskie, a gdzieœ tam ….
Nie wróciliœmy z pustymi rêkami.
Nasze zapasy na zimê wzbogaci³y siê
o du¿¹ porcjê œwie¿ych i aromatycznych grzybów.
Ko³atka to jedno z mniej znanych, a ciekawych miejsc na Ziemi
£obeskiej. Kto nie by³, niech spróbuje tam dotrzeæ.
Pozdrowienia dla ³obeskich
piechurów!!! Adam Kogut

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

Bezpieczna droga
przedszkolaka

(£OBEZ) Policjanci z zespo³u
ds. nieletnich odwiedzili grupê
„Pszczó³ek” z przedszkola im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
Ju¿ w tamtym roku, przed wakacjami, policjanci odwiedzili te dzieci,
ucz¹c bezpiecznych zachowañ na
drodze, w przedszkolu i na podwórku. W czasie tej wizyty mundurowi
wspólnie z dzieæmi przypomnieli
wszystkie zasady bezpiecznego zachowania.
Dzieci pamiêta³y wiele, ale niektóre zagadnienia nale¿a³o omówiæ
ponownie. I tak scenka pn. „Nie rozmawiaj z obcym” okaza³a siê bardzo

pomocna. Dziewczynka, która bra³a
w niej udzia³, opowiedzia³a nieznajomej osobie, gdzie tato przechowuje
pieni¹dze i wpuœci³a „z³odzieja” do
domu. Teraz dzieci ju¿ wiedz¹, jak
nale¿y zachowaæ siê prawid³owo.
Kolejnym elementem wizyty by³a
nauka przejœcia przez jezdnie po pasach. Z tego zadania przedszkolaki
wywi¹za³y siê znakomicie. Ka¿de z
nich przed wejœciem na jezdnie rozgl¹da³o siê kilkakrotnie.
Dzieci otrzyma³y kolorowanki z
wizerunkiem policjanta. Ma on przypominaæ o wszystkich zasadach
bezpiecznego zachowania.
Asp. Anna Gembala

Kolejna dyskoteka
zamkniêta
(DOBROPOLE) W sobotê wieczorem, policjanci z £obza, wspólnie z dzielnicowymi z posterunku
Policji w Dobrej, udali siê do Dobropola (gm. Dobra), aby skontrolowaæ
miejscow¹ dyskotekê.
Wed³ug uzyskanej wczeœniej informacji, w lokalu tym jest sprzedawany nieletnim alkohol, a ponadto
w³aœciciel dyskoteki odtwarza muzykê bez wymaganych zaœwiadczeñ.
Na miejscu policjanci nie zastali osób nieletnich, które spo¿ywa³yby alkohol. Ujawnili natomiast, ¿e

w³aœciciel lokalu odtwarza muzykê
nie posiadaj¹c stosownych umów
na jej publiczne odtwarzanie. Naruszy³ tym samym prawa autorskie
wykonawców
poszczególnych
utworów. Okaza³o siê, ¿e na twardych dyskach laptopa, komputera i
pen drivera posiada nielegalnie
œci¹gniête z sieci utwory muzyczne.
Jest to ju¿ trzecia dyskoteka w powiecie ³obeskim, która zosta³a zamkniêta z powodu niedope³nienia
obowi¹zków w³aœcicieli zwi¹zanych
z podpisaniem wymaganych prawem umów.
(kp)
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Policjanci u dzieci
w Mieszewie i Sielsku

Policjanci z £obza odwiedzili
wczoraj dzieci z przedszkola w Mieszewie i Sielsku, w gminie Wêgorzyno. S¹ to nowe przedszkola, które powsta³y z pieniêdzy otrzymanych w ramach Unii Europejskiej
„Równy dostêp do edukacji”.
Przedszkola przeznaczone s¹ dla
dzieci z terenów wiejskich w wieku
od 3 do 5 lat.
Mundurowi z maluchami omówili zasady bezpiecznego poruszania
siê po drodze, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na bezpieczeñstwo dzieci w
porze jesiennej, na nieoœwietlonej

drodze wiejskiej. Istotne by³o tak¿e
omówienie prawid³owych zachowañ w przypadku kontaktu z osob¹
obc¹ oferuj¹c¹ przeja¿d¿kê lub cukierka.
W ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”, policjantka ze zespo³u
ds. nieletnich przeczyta³a przedszkolakom wiersz Marii Konopnickiej o urokach polskiej ziemi.
Wszystkie dzieci otrzyma³y kolorowanki z wizerunkiem policjanta,
przypominaj¹cego o zasadach bezpiecznego zachowania.
Asp. Anna Gembala

Z Gryfusiem bezpieczniej
(£OBEZ) Wczoraj rano, do Komendy Powiatowej Policji w £obzie,
zawitali mali goœcie. By³y to dzieci
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. Policjanci pokazali dzieciom, jak pracuj¹ policjanci.
Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ
dy¿urkê, policyjn¹ izbê zatrzymañ,
sale odpraw oraz inne gabinety.
Przewodnik psa s³u¿bowego omówi³
z uczniami zasady bezpiecznego zachowania w przypadku ataku psa.
Nasz policyjny piesek by³ bardzo

zaskoczony iloœci¹ dzieci, które go
odwiedzi³y.
Nastêpnie mundurowi omówili
zasady bezpiecznego zachowania
siê na drodze, w szkole, w kontakcie
z osoba nieznajom¹ oraz podczas
zabaw na podwórku. W opracowaniu tych zasad by³ pomocny Gryfuœ
i jego elementarz. Ka¿de dziecko
otrzyma³o tak¹ ksi¹¿eczkê. Teraz
wszystkie dzieci w klasie wspólnie z
pani¹ bêd¹ omawiaæ i rozwi¹zywaæ
zagadki i rebusy Gryfusia.
Asp. Anna Gembala

CMY K
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Olimpijczyk
– Andrzej Kobyliñski
Polski Komitet
Olimpijski obchodzi 90 rocznicê swojego istnienia. A
wszystko zaczê³o siê
w Krakowie, dok³adanie 12 paŸdziernika 1919 roku w hotelu „Francuskim”.
Z inicjatywy krakowskich i lwowskich entuzjastów
sportu powo³ano do
¿ycia Polski Komitet Olimpijski.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 39 brzmia³o:
„Kto rêczy ten jêczy”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Helena K³os (£obez), Karolina P³ocka ( £obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Helena K³os z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji tygodnika
ul. S³owackiego 6, £obez.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski zwróci³ siê do
wszystkich œrodowisk w kraju z apelem o uczczenie 12 paŸdziernika pamiêci nie¿yj¹cych olimpijczyków.
W dniu jubileuszu PKOl przywo³ano pamiêæ po zmar³ym i pochowanym
na cmentarzu komunalnym w £obzie w
1990 roku olimpijczyku Andrzeju Kobyliñskim.
W obecnoœci przedstawicieli ³obeskich instytucji i organizacji kultury
fizycznej – Urzêdu Miejskiego, klubu

MLKS Œwiatowid i Szkolnego Zwi¹zku Sportowego na grobie Andrzeja Kobyliñskiego – wybitnego sportowca
jeŸdŸca, reprezentanta Polski, olimpijczyka, a póŸniej trenera sportów konnych z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
Andrzej Kobyliñski (1931 - 1990)
– zawodnik, olimpijczyk, trener
Mistrz Polski w uje¿d¿eniu z 1959 r.
(Wolbórz), i WKKW z 1967 r. (Tyras).
Olimpijczyk z Rzymu – 1960 r. (Wolbórz). Reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy WKKW – IV miejsce
dru¿ynowo z Marianem Babireckim,
Andrzejem Or³osiem i Markiem Roszczynialskim z LZS £obez.
Od 1968 roku trener w Stadninie
Koni Nowielice, twórca sukcesów
sportowych LKS „Dragon” Nowielice.
Jego wychowankowie zdobywali medale Mistrzostw Polski: Piotr Skwira
(Borta), Adam Prokulewicz (Borta),
Jacek Bobik (Saul, Szampan, Koper,
Optyk, Harmonia), Janusz Bobik (Zygzak, Tropik, Szampan), Bogus³aw Jarecki (Harmonia), Miros³aw Œlusarczyk (Dariusz). Uczestniczyli tak¿e w
wielu zawodach miêdzynarodowych,
tak¿e Mistrzostwach Europy.
Najwiêksze sukcesy osi¹gali w
Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. JeŸdŸcy wychowani
przez Andrzeja Kobyliñskiego startowali tak¿e na Igrzyskach Olimpijskich.
Na IO w Moskwie Janusz Bobik na
Szampanie zdoby³ srebrny medal. Bogus³aw Jarecki trzykrotnie uczestniczy³ z powodzeniem na IO w Seulu,
Barcelonie i Atlancie..
Andrzej Kobyliñski przez swoja
pracê trenersk¹ przyczyni³ siê do rozwoju jeŸdziectwa w regonie i w kraju.
Zdzis³aw Bogdanowicz

